
Diada de la 
Bicicleta 2015
Recorregut fins Al Circuit de Barcelona-CATALUNYa

Inscripcions: https://seuelectronica.granollers.cat

18 d’octubre de 2015   |   10.30 h   |   plaça de la corona
plaça de la corona | circuit de barcelona-catalunya | parc firal
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El sol fet d’inscriure’s a la Diada de la Bicicleta de Granollers autoritza expressament l’organització i els 
seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment, de les persones participants. 
Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut o desconegut, així com en materials de 
promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual 
i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst.

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades 
de Caràcter Personal, s’informa al participant que en subscriure aquest formulari consent expressament i 
autoritza l’organitzador de l’esdeveniment perquè les dades personals consignades en el present formulari 
siguin comunicades a l’entitat asseguradora que l’organització contracti amb la finalitat de subscriure el 
corresponent contracte d’assegurança en què vostè consti com a assegurat, a fi de donar cobertura als 
accidents i lesions que puguin produir-se en la pràctica esportiva. L’informem que aquestes dades 
personals seran incorporades a un fitxer propietat de l’entitat asseguradora amb l’objecte de procedir tant a 
l’assegurament, manteniment del correcte desenvolupament i control de la relació contractual establerta, així 
com per gestionar adequadament les prestacions que puguin derivar-ne i, si escau, procedir al repartiment 
o cessió del risc assegurat. En cas d’oposició al tractament de les dades personals amb les finalitats 
anteriorment esmentades, no podran fer-se efectives les cobertures que, si escau, puguin correspondre 
per no tenir l’entitat asseguradora les dades necessàries per al càlcul de les indemnitzacions i altres fins 
establerts en el contracte d’assegurança.

• Inscripció obligatòria i gratuïta. 
• Les inscripcions es faran a: https://seuelectronica.granollers.cat. Un cop 
a la pàgina, entreu a “catàleg de tràmits” i cerqueu “Diada de la Bicicleta 
2015”.
• Inscripcions també el mateix dia a partir de les 9 h a la plaça de la 
Corona.
• Es recomana l'ús del casc.
• No és una competició esportiva.
• S’han de seguir en tot moment les recomanacions de l'organització.
• El recorregut és adequat per a infants a partir de 8/9 anys.
• Es podrà accedir al Circuit amb cotxe per tal que els més petits també 
puguin participar-hi (poden anar-hi directament). 
Tot i això, els cal la inscripció anticipada.
• L'organització declina qualsevol responsabilitat dels perjudicis que la 
prova pugui ocasionar a les persones participants.

observacions:

Sortida: Pl. de la Corona a les 10.30 h
Anselm Clavé - Josep Irla - Girona - 
Av. del Parc - Av. Sant Esteve - Colom -
Magallanes - Camp de les Moreres -
Passeig Fluvial - Arquímedes - 
Costat dret del Passeig Fluvial

Rotonda de Can Cabanyes: 
reagrupament de tots els participants
Pujada cap al Circuit: entrada de tots 
els participants amb bicicleta.
Sortida del Circuit fins al Parc Firal.

Els menors d’edat, acompanyats 
d’adults, entraran al Circuit per la 
porta principal a les 11.30 h


