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PARA MENORES DE IDADE 

 

Para poder participar nesta edición do I Camiño dos Faros Inclusivos, si é un menor de idade, o titor ten que asinar 

este Pliego de Descargo que será valido para todas as etapas desta edición. Lembra asinar a aceptación de 

condicións. 

 

 DATOS DA NAI Ou PAI 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Nome e apelidos do titor (requirido) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 con DNI  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 e-mail 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 autorizo como Nai / Pai ou Titor de 

 DATOS DO MENOR DE IDADE 

 Nome e apelidos do menor (requirido) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 DNI  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Data de nacemento 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Poboación 

 Concello  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Ao asinar, o titor autorízalle ao menor para que participe na actividade "6ª edición de Ou Camiño dúas Faros", así 

como considérase informado das condicións da actividade á que se inscribe, para a edición completa ou calquera das 

8 etapas do Camiño do Faros Inclusivos. En concreto afirma ter coñecemento sobre os seus requisitos de distancia, 

esixencias técnicas e físicas, material esixido, desniveles acumulados e capacidade física recomendable (todo iso á 

súa disposición en www.caminodosfaros.com). É obrigatorio que o menor acuda ás etapas acompañado dun adulto. 

O participante e o titor asume plenamente que:  
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 1.- A práctica do deporte en xeral, e do senderismo 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 aventura de calquera tipo, a idea do risco de accidentes de gravidade vai implícita nos 

mesmos e, polo tanto, quen se dedique ao seu exercicio asúmeo persoalmente. O usuario debe sempre prever a 

posibilidade de accidentes, caídas, e posibles danos físicos persoais e de necesitar axuda, evitando as actuacións de 

risco propias ou as que poñan en perigo a terceiros ou posibles rescatadores. Comprométese a cumprir coas ordes 

dos organizadores.  

 3.- É obrigatorio poñer en coñecemento da organización, por escrito, calquera problema do que teña coñecemento 

antes da actividade e que poida afectar á súa seguridade.  

 4.- Debe retirarse sen ningunha limitación previamente ao comezo da actividade si 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, se non o pon en 

contacto coas organización que colaboran nesta actividade.  

 5.- Pola presente admite e declara con plena validez legal que só realizará actividades para as que estea capacitado, 

que utilizará os equipos de protección individual propios e adecuados, con dilixencia e personalmente, sen descargar 

a súa responsabilidade do uso e mantemento en terceiros.  

 6 - Considérome informado de que os datos aportados neste pliego de descargo serán incorporados a un ficheiro de 

datos persoais para acceder ao percorrido da primeira etapa do Camiño dos faros Inclusivo. De conformidade co 

estabelecido na LOPD, a ANPA Manuel Murguía, do IES Agra de Leborís da Laracha, garante a adopción das medidas 

necesarias para asegurar o tratamento confidencial dos datos de carácter persoal. 

 Así mesmo informámolo da inclusión dos seus datos nun ficheiro coa finalidade de xestionar os servizos da ANPA e 

da posibilidade de exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición no seguinte enderezo: ANPA 

Manuel Murguía- IES Agra de Leborís, rúa Rosalía de Castro S/N- A Laracha. 

 

 

 E para que conste aos efectos oportunos, asínase a presente en ________________________________________,  

 a __________ de____________ de 2016 


