
   
 

 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PARTICIPACIÓN <12 ANOS 
XXI CARREIRA POPULAR DE PONTECESURES 2022 

 
D/Dª                                                                                                              

co nº de DNI/NIE  

Como pai/nai ou tutor/a do/a interesado/a: 

D/Dª                                                                                                  

co nº de DNI/NIE  

 
Para a actividade: XXI CARREIRA POPULAR_ RUN FOR THEM PONTECESURES 2022  

Organiza: CONCELLO DE PONTECESURES 
Domingo 16 de xaneiro de 2022. 

 
SOLICITO:  

 
Que a persoa cuios datos figuran no encabezamento (o/a interesado/a) participe na XXI CARREIRA 

POPULAR DE PONTECESURES_RUN FOR THEN 2022, para o cal lín con detalle o regulamento desta 

proba proporcionado pola propia organización e acepto as condicións de participación e expreso o 

meu compromiso coas medidas personais de hixiene e prevención do protocolo da entidade e 

asimesmo 

 

DECLARO:  
 
• Que a persoa interesada cumpre os requisitos de admisión establecidos no documento de 

aceptación de condicións de participación, obriga de información e consentimiento informado, non 

sendo grupo de risco.  

 

• Que a persoa interesada non convive con nadie que sexa grupo de risco, o que no caso de que 

así sexa, participa na actividade baixo a súa propia responsabilidade. 

  

• Que lín e acepto os compromisos contidos nos diferentes protocolos e normas de hixiene e 

sanidade para previr a COVID-19.  

 

• Que son consciente dos riscos que implica a participación da persoa interesada na actividade no 

contexto da crisis sanitaria provocada pola COVID-19, que asumo baixo a miña propia 

responsabilidade.  

 

Asimesmo, autorizo expresamente á organización da proba para o uso das imaxes en soporte 

fotográfico e/ou audiovisual que se capten durante a referida carreira sen limitación algunha 

territorial nin temporal. Polo que as imaxes fotográficas e/ou audiovisuais poderán ser utilizadas, 

de forma total ou parcial, pola organización para a súa publicación en medios de comunicación, 

distintos soportes para a promoción e difusión da carreira por un prazo de tempo ilimitado e sen 

contraprestación algunha.  
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