
 
 
Jo, (nom i cognoms)_________________________________________________, 
amb DNI / NIE ____________________ 
 
MANIFESTO:   
 
1.- Que assumeixo la responsabilitat directa dels següents menors que participen amb mi a 
l’activitat:  
 
Nom, cognoms i data naixement: _______________________________________ 

Nom, cognoms i data naixement: _______________________________________ 

Nom, cognoms i data naixement: _______________________________________ 

Nom, cognoms i data naixement: _______________________________________ 

 
2.- Que pel simple fet de participar a les activitats del Treskatecnos assumeixo que, per 
estar realitzades en un entorn natural, no estan exemptes de risc. 
 
3.- Que estic al corrent de la ruta, trajecte o activitat a realitzar i que he llegit, prèviament a 
la meva participació, les característiques, dificultats, distància, desnivell i riscos particulars 
de l’activitat a la fitxa d’activitat publicada al bloc de l’AMPA.   
 
4.- Que, estant informat/da, soc coneixedor/a i accepto els riscos i dificultats de l’activitat. 
 
5.- Que participo de pròpia voluntat e iniciativa, assumint íntegrament els riscos i les 
conseqüències derivades de la meva participació i dels menors que tinc a càrrec. Per 
consegüent, exonero o eximeixo de qualsevol responsabilitat a l’organització de cap dany 
físic o material que puguem patir, renunciant a interposar qualsevol tipus de denúncia o 
demanda contra els mateixos en cas d’accident (físic o moral) que ens pugui causar ferides, 
lesions, invalidesa, mort o altres danys. 
 
6.- Que soc coneixedor/a que aquestes activitats no tenen assegurança específica per cobrir 
les despeses mèdiques de rescat o d’altres tipus que foren necessàries, per tant, reconec que 
si jo i els menors que tinc a càrrec  no estem federats o amb possessió d’una assegurança 
específica, si fos necessari, assumiré les depeses que puguin ocasionar la nostra atenció 
mèdica, de rescat o d’altres tipus que pugessin ser necessàries i que no faré responsable a la 
organització per aquests càrrecs ni per haver-los demanat ni per fer actuacions mèdiques 
sobre les nostres persones.  
 
7.- Que disposo dels coneixements, la capacitat física i destresa tècnica suficients com per a 
garantir la meva pròpia seguretat i la dels menors que tinc a càrrec en l’entorn i sota les 
condicions en les que es desenvolupi l’activitat.  
 
8.- Que durant el transcurs de l’activitat em comprometo a obeir les instruccions dels 
organitzadors, així com a mantenir un comportament responsable que no augmenti els riscos 
per a la meva integritat física, dels menors que tinc a càrrec o la de tercers. 
 
Validesa d’aquest document fins l’agost de l’any 2016. 
 
Signatura i data: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


