DOCUMENTO DE INSCRICIÓN NAS ACTIVIDADES DA
FEDERACIÓN GALEGA DE MONTAÑISMO (F.G.M.)

FICHA PERSOAL DO PARTICIPANTE:
ACTIVIDADE:
NOME:
APELIDOS:
D.N.I.:
DATA DE NACEMENTO:
ENDEREZO:
LOCALIDADE:
CÓDIGO POSTAL:
TELÉFONO/S FIXO/S:
TELÉFONO/S MÓBIL/ES:
CORREO ELECTRÓNICO:
CLUBE:
CATEGORÍA LICENZA F.G.M.:
(Este documento debe ser asinado por un maior de idade responsable)

Data :
Asdo:

Este documento só é válido se ven asinado en tódalas páxinas e con copia do documento de
identificación do participante e responsable (os dous en caso de ser distinta persoa).
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Para inscribirse na actividade deberá anexar a esta solicitude unha fotocopia do seu DNI ou pasaporte.
PROTECCIÓN DE DATOS
A inscrición nas actividades e cursos da FGM implica formar parte dunha base de datos que está rexistrada na Axencia Española de
Protección de Datos, polo tanto o asinante acepta que, de conformidade coa normativa de Protección de Datos Persoais, vostede
autoriza a comunicar os datos que nos facilita para ser incluídos nuns ficheiros dos cales a titularidade corresponde á Federación
Galega de Montañismo (FGM) coa finalidade de recibir información particular sobre a actividade e en xeral sobre os servizos,
promocións e actividades relacionadas coa mesma. Informámoslle que tamén poderá exercer o seu dereito de acceso, rectificación e
supresión dos seus datos mediante unha comunicación escrita dirixida á FEDERACIÓN GALEGA DE MONTAÑISMO r/Luís
Ksado 17, of.10, 36209 – VIGO, anexando tamén unha copia do seu DNI.

RESPONSABILIDADE DE ACCIDENTES
O asinante asume plenamente que:
1.- A práctica do deporte en xeral, e dos deportes contemplados dentro da Federación Galega de Montañismo en particular, entrañan
unha serie de riscos previsibles, que deben ser coñecidos e aceptados por quen voluntariamente desenvolve estas actividades.
2.- En materia de deportes de montaña de calquera tipo, a idea do risco de accidentes de gravidade vai implícita nos mesmos e, polo
tanto, quen se dedique ó seu exercicio asúmeo persoalmente. O usuario debe sempre prever a posibilidade de accidentes e de
necesitar axuda, evitando as actuacións de risco propias ou as que poñan en perigo a terceiros ou a posibles rescatadores.
3.- Pode e debe retirarse sen ningunha limitación dunha actividade previamente ó seu inicio se a mesma excede os seus límites
persoais. Unha vez iniciada a actividade é plenamente consciente de que a retirada non sempre estará garantida, ou que esta poderá
ser aínda máis perigosa que continuar na propia actividade inicialmente prevista.
4.- Pola presente admite e declara con plena validez legal que só realizará actividades para as que estea capacitado e das que ten
experiencia, sen exceder os seus límites persoais; que utilizará os equipos de protección individual (EPI) propios e adecuados, con
dilixencia e persoalmente, sen descargar a súa responsabilidade do uso e mantemento en terceiros; declara que coñece o uso destes
equipos e as técnicas de seguridade na práctica do montañismo.
5.- Se na actividade participa un menor de idade (ou unha persoa impedida) do que posúe a súa titoría legal (como proxenitor ou
titor) as responsabilidades anteriores esténdense ó menor, de xeito que como titor será o único responsable sobre os accidentes
derivados dos riscos asumidos por el mesmo ou polo seu descendente ou pupilo menor de idade.
ASINANTE DA RESPONSABILIDADE

NOME:
APELIDOS:
D.N.I.:
(Este documento debe ser asinado por un maior de idade responsable)

Data :
Asdo:
DATOS DOS MENORES OU IMPEDIDOS
Encher cos datos SÓ no caso de que o responsable asine para a participación dun menor ou impedido

NOME:
APELIDOS:
D.N.I.:

Este documento só é válido se ven asinado en tódalas páxinas e con copia do documento de
identificación do participante e responsable (os dous en caso de ser distinta persoa).
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