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Normes i consentiment de comunicacions i drets d'imatge

#LaRevoltaSikarra és una ruta moto-turística, que té per objectiu conèixer indrets històrics
del nostre país i de passar un dia gaudint de la moto i els amics. No és una competició,
per això els participants, pel fet d’inscriure-s’hi, accepten totalment les següents normes i
es comprometen a respectar-les:

Motocicletes:
Les motos han de tenir, com a mínim, 125 cc de cilindrada; han d’estar matriculades
segons el Reglament General de Circulació en vigor; han de tenir en vigor l’assegurança
del vehicle, el permís de circulació, la ITV i la Fitxa Tècnica; i els pneumàtics en bones
condicions.
S’admeten inscripcions per a tota mena de motocicletes amb la cilindrada igual o superior
a 125 cc: carretera, trails, escúters, customs, elèctriques…

Participants:
Tant els conductors com els acompanyants han d’estar inscrits a #LaRevoltaSikarra i han
de ser majors d’edat. Els conductors han de tenir el permís de conduir en vigor i vàlid per
a la motocicleta que condueixin.

Inscripció:
La inscripció es farà des de la pàgina web de Sikarra Motards https://sikarra.net a l’apartat
INSCRIPCIÓ i el pagament es farà, obligatòriament i sense cap excepció, a través de
transferència bancària a l’IBAN de Sikarra Motards que trobareu al formulari d’inscripció.
Límit d’inscrits:
Per motius de seguretat l’organització es reserva el dret de limitar el nombre
d’inscripcions.

Sortida:
Es farà sortida lliure entre les 08.00 h i les 09.00 h. Els participants s’hauran d’adreçar als
punts de control de sortida per recollir el seu dorsal i deixar constància que han efectuat la
marxa.
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Recorregut:
Des de l’organització es facilitarà una ruta ja definida, en format adequat per a
navegadors (Google maps, GPS, TomTom…), que creiem que és la idònia i aconsellem
seguir, però per qualsevol motiu (temps, comoditat…) cada conductor pot triar el seu
itinerari.

Controls de pas:
Els participants hauran de passar per tots els controls de pas, els d’aquesta ruta són
monuments, places, edificacions o espais emblemàtics de la història de Catalunya. Per
acreditar-ne el pas caldrà fer-se una foto on es vegi la moto amb l’etiqueta adhesiva de
Sikarra Motards i el monument, edifici o espai que correspongui i enviar-la via Whatsapp
al telèfon indicat amb aquesta finalitat.

Circulació:
Cal que els participants respectin en tot moment les normes del Reglament General de
Circulació.

Temps màxim:
La ruta proporcionada està calculada segons la velocitat legal de les vies que la
componen, tot i això, l’hora màxima d’arribada és a les 21.00 h.

Telèfon mòbil:
Per seguretat, tots els participants han de portar el telèfon mòbil amb el qual s’han inscrit
al formulari.

En cas d’abandonament:
En el cas d’haver d’abandonar l’esdeveniment, sigui per la causa que sigui, el participant
haurà de comunicar-ho a l’organització el més aviat possible, amb l’excepció de causes
molt greus.

Tractament de les dades:
El tractament d’aquestes dades se sotmet a les previsions del Reglament (UE) 2016/679
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d'aquestes dades; a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
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personals i garantia dels drets digitals, i la resta de normativa aplicable.
Amb la formalització de la inscripció a #LaRevoltaSikarra com a participant s’accepta
automàticament la tramesa d’informació a través del qualsevol mitjà electrònic de
comunicació des del moment de l’enviament del formulari i fins a un mes després de la
finalització de l’esdeveniment.

Les dades recollides tenen estrictament un tractament organitzatiu pel bon funcionament
de l'esdeveniment, en cap cas es cediran a tercers i seran destruïdes un mes després de
finalitzar l'activitat.

Renúncia de responsabilitats:
L’organització i els seus col·laboradors queden exclosos de tota responsabilitat respecte a
tots els danys corporals, materials i derivats de tercers, o que puguin resultar d’un
eventual accident. Els danys, si n’hi ha, aniran a càrrec exclusiu del participant o de
l’assegurança que tingui contractada. Tanmateix, l’organització no es fa responsable dels
robatoris o furts que es puguin ocasionar durant l’esdeveniment. El participant declara
que, des del primer moment de la sortida, circula per la carretera assumint el seu propi
risc, i renuncia a qualsevol acció penal o civil de responsabilitat contra l’organització, les
persones col·laboradores o les que presten els seus serveis en aquesta entitat.

Reserva de drets:
L’organització es reserva el dret de modificar aspectes puntuals d’aquestes normes i dels
procediments de l’esdeveniment en qualsevol moment.
Suspensió de l’esdeveniment:
Si per causes de força major (desastres naturals, fenòmens meteorològics extraordinaris,
prohibicions per part de les autoritats, etc.) calgués suspendre l’esdeveniment, no es
retornarà l’import pagat. Sí que es farà entrega de la samarreta commemorativa de la ruta
i dels regals de cortesia facilitats per les empreses col·laboradores, en una data encara
per determinar per part de l’organització.

Consentiment per a realitzar comunicacions via Whatsapp:
Amb l’acceptació d’aquestes normes dono el meu consentiment que establiu contacte a
través de sistemes de missatgeria instantània, com Whatsapp, amb la finalitat d’agilitzar la
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gestió de la #LaRevoltaSikarra. Segons el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i
seguint les Recomanacions i Instruccions emeses per l’Agència Espanyola de Protecció
de Dades (A.E.P.D.).
Cessió de drets d’imatge i d’explotació d’enregistrament de vídeo i fotografia:
Autoritzo a què la meva imatge pugui aparèixer en imatges i vídeos enregistrats per
Sikarra Motards en motiu de #LaRevoltaSikarra, i conseqüentment, reconec que
l’esmentada difusió no suposa menyspreu al meu honor o prestigi ni constitueix cap
intromissió il·legítima de la meva intimitat d’acord amb allò que estableix la llei orgànica
1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i
a la pròpia imatge.
Accepto que, en cas de tenir algun dret de propietat intel·lectual sobre els materials que
puguin derivar-se d’aquests enregistraments, cedeixo a Sikarra Motards en tots els drets
d’explotació, amb caràcter de no exclusivitat, en totes les modalitats d’explotació, per tot
el món i per tot el temps de la seva durada.
Reconec que sé que les esmentades fotografies i vídeos són susceptibles de fer-se’n
comunicació pública a través de la web https://sikarra.net o qualsevol altre mitjà que
Sikarra Motards cregui adient.
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FULL D’AUTORITZACIÓ DEL PARTICIPANT DE
#LaRevoltaSikarra
Tractament de les dades:
El tractament d’aquestes dades se sotmet a les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades; a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals, i la resta de normativa aplicable.
Amb la formalització de la inscripció a #LaRevoltaSikarra com a participant s’accepta automàticament la tramesa
d’informació a través del qualsevol mitjà electrònic de comunicació des del moment de l’enviament del formulari i fins a
un mes després de la finalització de l’esdeveniment.
Les dades recollides tenen estrictament un tractament organitzatiu pel bon funcionament de l'esdeveniment, en cap cas
es cediran a tercers i seran destruïdes un mes després de finalitzar l'activitat.
Consentiment per a realitzar comunicacions via Whatsapp:
Amb l’acceptació d’aquestes normes dono el meu consentiment que establiu contacte a través de sistemes de
missatgeria instantània, com Whatsapp, amb la finalitat d’agilitzar la gestió de la #LaRevoltaSikarra. Segons el
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i seguint les
Recomanacions i Instruccions emeses per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (A.E.P.D.).
Cessió de drets d’imatge i d’explotació d’enregistrament de vídeo i fotografia:
Autoritzo a què la meva imatge pugui aparèixer en imatges i vídeos enregistrats per Sikarra Motards en motiu de
#LaRevoltaSikarra, i conseqüentment, reconec que l’esmentada difusió no suposa menyspreu al meu honor o prestigi ni
constitueix cap intromissió il·legítima de la meva intimitat d’acord amb allò que estableix la llei orgànica 1/1982, de 5 de
maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
Accepto que, en cas de tenir algun dret de propietat intel·lectual sobre els materials que puguin derivar-se d’aquests
enregistraments, cedeixo a Sikarra Motards en tots els drets d’explotació, amb caràcter de no exclusivitat, en totes les
modalitats d’explotació, per tot el món i per tot el temps de la seva durada.
Reconec que sé que les esmentades fotografies i vídeos són susceptibles de fer-se’n comunicació pública a través de la
web https://sikarra.net o qualsevol altre mitjà que Sikarra Motards cregui adient.

Reconec que he llegit, entès i estic d’acord amb totes les normes de #LaRevoltaSikarra
A_____________________________________________ , a_______ de________________ de 20___

Nom:
Cognoms:
DNI:
Signatura:
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