
      Full de responsabilitat 

 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
Conforme amb el previst de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 desembre sobre la protecció de dades de caràcter personal, li informem que les dades personal que ens 

proporciona aquest document o posteriorment, seran tractats i incorporats amb fitxers de dades de caràcter personal. 

FINALITAT DE TRACTAMENT DE DADES 
La finalitat del fitxer és la efectiva prestació dels serveis acordats, la gestió dels clients i usuaris, de l’activitat econòmica, el control d’accés a la instal·lació i la 

organització de la comptabilitat. 

De la mateixa manera, tractarem les seves dades personal per mantindre’l informat, mentre tingui relació amb el centre o posteriorment, sobre ofertes i promocions 

del centre, així com esdeveniments que siguin del seu interès. Si vostè no vol rebre aquestes comunicacions comercials, pot dirigir-se, en qualsevol moment, al 

departament d’atenció al client del centre. 

 

 
(Nom)  MAJÚSCULES    (Cognoms)  MAJÚSCULES    MAJÚSCULES    amb numero de DNI ________________ 

nascut el dia_____________ i amb domicili a ____________________________Població____________ 

CP_________ a data de _______________________ . 

� Accedeixo a les instal·lacions de Boulder Indoor amb la intenció de practicar l’escalada.  

� Autoritzo el meu fill ___________________________________ nascut el dia 

_____________________ i amb DNI __________________ a accedir a les instal·lacions de Boulder 

Indoor perquè practiqui l’escalada.  

  

1. Declaro ser escalador expert i ser coneixedor de tot el material necessari  per a la pràctica de l’escalada 

esportiva i el seu correcte ús per una pràctica correcta d’aquest esport.  

2. Declaro ser coneixedor de totes les maniobres i tècniques que l’escalada requereix per una pràctica segura. 

3. Declaro que sóc coneixedor dels nusos necessaris per a la pràctica de l’escalada esportiva. 

4. Declaro que conec tota la normativa de seguretat de Boulder Indoor, i que em comprometo a complir-la 

sense cap excepció.  

5. Em comprometo a fer ús correcte de totes les instal·lacions i no provocar una situació de risc que posi en 

perill la meva integritat física o la dels demés usuaris. 

6. Em comprometo a tenir en perfecte estat el material propi que utilitzi dins aquestes instal·lacions per a la 

pràctica segura de  l’escalada. 

7. Per tant sóc conscient que l’escalada és un esport de risc i que per culpa d’errades humanes pot comportar 

greus accidents o fins i tot la mort. 

 

Signatura:  

 

 

Si vols rebre informació de les activitats, notícies i novetats del centre deixa’ns el teu correu electrònic a 

continuació: _______________________________________________ 

 

Amb la firma del document, s’autoritza a Rocolleida sl a utilitzar les fotografies, en cas que se’n realitzin, als seus mitjans i vies de comunicació.

 


