Per aquells que, donada la seva participació esporàdica en les
activitats excursionistes o torrenteres o per altre motiu, no
vinguin a bé fer-se la llicència federativa de muntanya, us
adjuntem un document d’exempció de responsabilitat amb el
que podreu participar a les nostres activitats sense cap
problema sempre que ens el faceu arribar juntament amb la
vostra inscripció.

“ ACTIVITAT.........................................”
“DATA................”
D. ______________________________________________________, major d’edat y amb
D.N.I. núm. _____________, en plenitud de les seves facultats físiques y
mentals.
MANIFESTA:
Per una banda, que vol participar a la excursió organitzada per
l’Associació d’Empleats de Sa Nostra el proper ................ i que consta del
següent recorregut:
per l’altra, que tot i que la inscripció s’ha fet mitjançant l’Associació
d’Empleats de Sa Nostra, participa de manera individual i voluntària en
aquesta activitat, des de la sortida del seu domicili fins el seu retorn.
Fent constar expressament el següent:
-

-

-

Que eximeix expressament a l’Associació d’Empleats de Sa Nostra,
als membres de la seva Junta Directiva i demés membres de la
organització de l’esmentada activitat, de qualsevol responsabilitat civil
per acció u omissió no dolosa, administrativa o de qualsevol altre indole
que es pugui derivar de la seva actuació durant el decurs de l’activitat i
que és conscient del risc de la mateixa.
Que es fa responsable a títol personal de qualsevol mal que pugui
causar a tercers, tant físics com patrimonials o morals.
Que exonera de tota responsabilitat a l’esmentada Associació
d’Empleats de Sa Nostra i als membres de la seva Junta Directiva i
d’Organització pels mals propis que pugui patir durant el transcurs i
desenvolupament de la activitat.
Que es fa igualment responsable i en les mateixes condicions i termes
que la seva pròpia persona, dels menors d’edat que estiguin al seu
càrrec i participin de l’esmentada activitat.

En prova de conformitat ho signa a Palma de Mallorca, el ..............................
Signat

Nom, llinatges y número DNI

