
 
 

 
Dia: divendres 15 de desembre 2017 
Horari: de 19 a 22 h aproximadament 
Recorregut: carrers del Prat de Llobregat, aproximadament 6 km 
 
 
Activitat: Per a joves entre 12 i 18 anys. Els/Les participants hauran de completar un 
recorregut per la ciutat i passar per diferents proves ubicades a espais emblemàtics del 
municipi.   
Preu: Gratuït. S'obsequiarà amb una samarreta exclusiva. 
 
Inscripcions: Cal lliurar aquesta butlleta a la recepció del CEM Estruch o al Lloro, abans 
del dimecres 13 de desembre o fins a la fi de places disponibles. 
 

Descripció i horaris:  
 
19 h Tots/es els/les participants hauran de presentar-se a la Sala d'actes de la Mostra d'Entitats (recinte de La 

Ricarda). 
Es facilitarà una samarreta i una polsera identificativa a tots/es els/les participants, que hauran de portar 
durant la realització de l'activitat. Es disposarà de servei de guarda-roba per a deixar les pertinences personals. 
Un cop al recinte, s'informarà dels punts del municipi on s'han ubicat les diferents proves. Aquestes 
s'hauran de superar en l'ordre que es consideri oportú i es disposarà d'un temps màxim d'1 30 h per 
completar-les. 
El recorregut es realitzarà pels diferents carrers, respectant les normes de circulació viària i sense tancament de 
les vies de circulació. Per tant, tots/es els/les participants són responsables de realitzar el recorregut per les 
zones habilitades als/a les vianants i de forma segura. 

 
20 h Inici del recorregut. 
 
21.30h Temps màxim per finalitzar el recorregut. Punt de trobada al pavelló de la Mostra d'Entitats. Es facilitarà un petit 

avituallament i un sorteig de premis entre tots/es els/les participants. 
 
22 h Fi de l'acte. 
 

INSCRIPCIÓ 
 
Nom i cognoms __________________________________________________________________________________________ 
 
Centre educatiu __________________________________________________________________________________________ 
 
Edat ______  Telèfon mòbil _______________  Adreça electrònica _________________________________________________ 
 

 
 
 

 
 

 
AUTORITZACIÓ 
 
Sr/Sra _____________________________________________________________________, amb NIF ____________________, 
 
com a pare/mare/tutor-a, autoritzo a _________________________________________________________________________ 
 
a inscriure's en l'activitat Chicken's Run. 
 
 
Data  __________________                   Signatura ______________________  
 

 
 
 
 
 
 

 
El/La pare/mare/tutor-a en el seu cas, autoritza expressament l'Ajuntament del Prat de Llobregat, com a encarregat del tractament de dades, a emprar, 
publicar, exposar, produir, duplicar, distribuir reproduccions fotogràfiques, gravacions de vídeo o àudio, que es realitzen amb la finalitat de promocionar 
i fomentar l'esport en publicacions, revistes, dominis de web o xarxes socials pertanyents a l'Ajuntament, premsa, edicions i qualsevol altre mitjà per un 
termini determinat de temps. Aquestes fotografies, dades i/o gravacions poden ser utilitzades de manera individual o de manera conjunta amb altres 
fotografies i/o gravacions. Aquestes accions no suposen cap dret a obtenir una remuneració o benefici econòmic en favor de la persona afectada. 
 
 No autoritzo, com a pare/mare/tutor-a l'Ajuntament del Prat de Llobregat per a la publicació i/o reproducció de la imatge del/de la menor, en 
qualsevol tipus de publicitat, promoció, publicació o qualsevol altre mitjà, en referència a les finalitats d'aquesta inscripció. 
 
D'acord amb allò establert en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que les dades 
personals seran incloses en el fitxer "Gestió d'esports" amb la finalitat de registre, gestió i control de les inscripcions a les activitats lúdiques, culturals, 
educatives, esportives i d'altres de lleure organitzades i/o recolzades per l'Ajuntament. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
de les dades del fitxer, dirigint-se al responsable d'aquest fitxer: Ajuntament del Prat de Llobregat: pl. de la Vila 1. CP 08820-El Prat de Llobregat. 

 
 

 
 

RESGUARD D'INSCRIPCIÓ 
 
Nom i cognoms ________________________________________________________________ Edat _______ 
 
Data  __________________               Segell 
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