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INFORMACIÓ I NORMATIVA DE LA MARATÓ DE SPINNING DEL 
DIA 05/06/2021 DE 09.30 A 12.00 HORES 

 
 
1/ La Marató de Spinning es realitzarà el dissabte 5 de juny de 2021 a la Plaça Rafael 
Casanova. En cas de pluja, o altres inclemències, es traslladaria al Pavelló Esportiu Municipal 
d’Abrera.  
La durada de la Marató serà de 2 hores i 30 minuts, ininterrompudes, iniciant-se a les 9.30 
hores. 
La sessió estarà dirigida pels monitors: Manel i Fran de Safis Sports. 
 
2/ La inscripció és gratuïta i està limitada a 50 participants. Les inscripcions es poden realitzar 
a través de la pàgina web de l’Ajuntament d’Abrera. L’últim dia d’inscripció serà el dijous 
3 de juny o quan s’arribi al màxim de persones inscrites.  
 
3/ El control d’inscripció es farà 15 minuts abans de l’inici de la mateixa; una vegada iniciada 
la sessió NO ES PODRÀ ACCEDIR. L’edat mínima per participar són els 15 anys.  
 
4/ Els pares, mares o tutors/es dels menors de 18 anys hauran d’omplir obligatòriament 
l’autorització paterno/materna per poder participar-hi. L’autorització s’ha d’omplir 
directament al formulari d’inscripció de la pàgina web de l’Ajuntament d’Abrera. En cas de no 
complimentar aquest apartat s’anul·larà la inscripció. 
 
5/ Es dóna AUTORITZACIÓ a l’organització per publicar les fotografies on pugui aparèixer 
qualsevol participant. 
 
6/ ÉS OBLIGATORI: 

• Portar calçat i roba esportiva adient a l’activitat que es realitza. 
• Portar una tovallola per assecar la suor personal durant la sessió i de la bicicleta una 

vegada acabada la mateixa. 
• És important que cada participant porti aigua suficient per a tota la sessió i així poder 

hidratar-se durant la mateixa. 
• L’ús de mascareta, excepte en el moment de fer l’activitat. Qualsevol desplaçament 

dins de la zona de l’activitat o quan aquesta finalitzi s’haurà de portar posada.  
• El rentat de mans dins de l’espai, abans d’agafar la bicicleta, hi hauran dispensadors 

d’hidroalcohol. 
 
7/ L’Organització no es responsabilitza dels danys físics o morals que les persones participants 
puguin causar-se o causar a terceres persones. 
 
8/ El fet de participar-hi comporta l’acceptació d’aquesta normativa. 
 

 
 
 
 

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia 
dels drets digitals, les dades facilitades seran utilitzades exclusivament amb la finalitat de formalitzar les sol·licituds 
d’inscripció a la Marató de Spinning i no es preveu la seva cessió a tercers llevat d’obligació legal. El responsable 
de les mateixes és l’Ajuntament d’Abrera: Plaça de la Constitució número 1, 08630 – 
informació@ajuntamentabrera.cat. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les 
vostres dades, i la limitació o oposició al seu tractament, així com els altres drets que corresponguin a través de 
la seu electrònica de l’Ajuntament https://ajuntamentabrera.eadministracio.cat  
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AUTORITZACIÓ PATERNA/MATERNA 
PER PARTICIPAR A LA 

MARATÓ DE SPINNING DEL DIA 05/06/2021 
 
 
El pare, mare, tutor/a recollit al formulari d’inscripció a la Marató de Spinning autoritza 

el/la seu/va fill/a perquè participi a la Marató de Spinning d’Abrera, organitzada pel 

Servei d’Esports d’Abrera el proper 5 de juny de 2021, que es realitzarà a la plaça 

Rafael Casanova (en cas de pluja, al Pavelló Esportiu Municipal), fent-se càrrec del 

seu comportament, i EXONERANT a l’organització d’aquesta Marató de tot tipus de 

responsabilitat. 

 

Així mateix, AUTORITZA a l’organització perquè pugui publicar les fotografies on 

pugui aparèixer el/la seu/va fill/filla. 

El pare, mare, tutor/a reconeix haver llegit i haver-se informat de les normes 

facilitades per l’organització. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia 
dels drets digitals, les dades facilitades seran utilitzades exclusivament amb la finalitat de formalitzar les sol·licituds 
d’inscripció a la Marató de Spinning i no es preveu la seva cessió a tercers llevat d’obligació legal. El responsable 
de les mateixes és l’Ajuntament d’Abrera: Plaça de la Constitució número 1, 08630 – 
informació@ajuntamentabrera.cat. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les 
vostres dades, i la limitació o oposició al seu tractament, així com els altres drets que corresponguin a través de 
la seu electrònica de l’Ajuntament https://ajuntamentabrera.eadministracio.cat  

 
 

 


