Data:
Mes inicio:
Código usuario
Código curso

SOLICITUDE DE ACCESO AO ROCODROMO DA MALATA
Ano 2019
Empadroado
Nome

Si

Non

Apelidos
Data nacemento

DNI

Enderezo:
Nº

Andar

Tlf:

C.P:

/

Seguro deportivo:

Localidade:

E-mail:

Licenza federativa nº

Seguro deportivo

Club deportivo:
Declaración Responsable:
Pola presente solicito a tramitación da tarxeta de acceso ó Rocódromo Municipal da Malata, e declaro ser
coñecedor das técnicas e elementos de protección propios da escalada deportiva e conscente que é un tipo de
instalación para un deporte con risco.
Autorización menores de idade
D/Dona ____________________________________________________, como pai/nai/titor/a legal do/a do
neno/a ______________________________________________________ solicito a tramitación da tarxeta de
acceso ao rocódromo. AUTORIZO ao Concello de Ferrol a realizar gravacións e fotografías no transcurso das
actividades organizadas polo Concello co fin exclusivo de programas de promoción da saúde, e outras
actividades e programas relacionados co deporte e declaro que COÑEZO E ACEPTO a información e normas
sobre o funcionamento do rocódromo.
En Ferrol a ____________ de ____________ de 2019.
O/a solicitante: ( pai/nai/tutor legal no caso de menores)
Nome e sinatura
Documentación adxunta:
Fotocopia D.N.I
Fotocopia Licenza federativa ou póliza do seguro deportivo
Autorización pai/nai/tutor/a legal no caso de menores
Fotografía tamaño carne
O Concello de Ferrol ( Pza de Armas s/n) como responsable do ficheiro e en cumprimento da Lei orgánica 15/199 de Protección de Datos de Carcter persoal notificalle que a información por vostede
facilitada ten carácter voluntario, sendo a súa única finalidade a incorporación nun ficheiro automátizado de carácter confidencial para a xestión para a xestión da relación usuario / Concello. Se desexa
acceder a este ficheiro, cancelar ou oponerse ao tratamento dos seus datos, pode facelo por escrito á dirección antes mencionad. Ref: “ Datos personais”.

NORMAS DE USO
Todo deportista é coñecedor de que os deportes verticais entrañan un risco, polo que o uso do Rocódromo supón un acto de
voluntariedade asumindo un risco innato da actividad.
1. CONDICIONS DE ACCESO
1.1.-Para facer un uso particular do rocódromo é necesario ter autorización. Esta autorización é persoal e de carácter anual ( de
xaneiro a decembro) e para obtela é necesario:
 Estar en posesión da licencia federativa ou de un seguro privado que cubra deportes de escalada.
 Cubrir e asinar a solicitude de acceso, no que o solicitante asegura ter os coñecementos necesarios para a práctica da
escalada e asume os riscos da actividade.
 En caso de usuarios menores de idade, tamén unha autorización dos pais ou titores legais.
 Aportar fotografía tamaño carne.
1.2.- A incripción efectuarase na recepción do Pavillón da Malata. Unha vez cuberto e asinado o formulario de solicitude de
autorización do uso do rocódromo xunto coa documentación a aportar, emitirase unha tarxeta de usuario do rocódromo. Esta
tarxeta é persoal e intransferible e deberá ser presentada para o acceso á instalación na recepción do complexo Be One ou
sempre que o persoal municipal o requira.
1.3.- Os menores de idade deberán estar en presenza dun monitor ou adulto responsable. Non se permitirá o acceso ao
rocódromo nin se entregarán as chaves da porta a ningún menor de idade.
2. HORARIO DE USO.
O horario de uso do rocódromo é o do centro deportivo Be One: Inverno: Luns a venres 7:00 a 23:00; Sábados 8:30 a 14:30 e
de 16:00 a 20:00; Domingos e festivos 9:00 a 14:00. Verano: Luns a venres: 7:00 a 23:00 Sábados e domingos de 9:00 a 14:00
horas.
A instalación permanecerá pechada ao público, os seguintes días: 1 e 6 de xaneiro e 25 de decembro 25 de xullo e 15 de agosto
así como os días 5 de xaneiro; 24 e 31 de decembro pola tarde ( a partir das 15:00 horas).
Asi mesmo tamén permanecerá pechada, cando coincida coa disputa de partidos no estadio Municipal de A Malata ou calquera
outra actividade deportiva, cultural ou de mantemento de instalacións que poida interferir na práctica da escalada.
3. CONDICIONS DE UTILIZACIÓN
3.1.- O uso do rocódromo de escalada é similar ao da escalada nun entorno natural, débense usar técnicas e elementos de
protección propios da escalada deportiva, así como colchonetas de protección individual e colectivas no caso de ser necesarias.
O usuario do rocódromo empegará o seu material de seguridade que deberan estar ter a certificación CE, para esta actividade.
3.2.- Queda prohibida a manipulación da estructura do rocódromo no que se refire a presas e seguros.
3.3.- Queda limitado a 5 o número de deportistas que poden estar na parede principal do rocódromo a vez. Prohíbese escalar por
debaixo da vertical doutro escalador.
3.4- A orde de utilización das distintas vías estará rexida pola orde de chegada á instalación, quedando limitado o tempo de
utilización dunha vía a 30 min.
3.5.- Tras utilizar o rocódromo é obrigatorio deixar as colchonetas recollidas.
3.6.- No caso de apreciar algún elemento do rocódromo de escalada en mal estado ou defectuoso debera poñerse en contacto co
persoal municipal que presta o seu servizo no Estadio Municipal ou ben coa concelleria de deportes a través do mail
deportes@ferrol.es
3.7.- Para os aspectos non recollidos aplicarase o Regulamento de réxime interno de instalacións deportivas publicado no BOP
de 30 de decembro de 2010.
Declaro coñecer e acepto en Ferrol a ____________ de ____________ de 2019.
O/a solicitante: ( pai/nai/tuto/a legal do caso de menores de idade)

D.N.I ______________________

