
   El Moto Club Mollet organitza el dia 27 de febrer del 2010 l’Excursió 
anomenada “XXIIª Mollet-Llafranc”.

   Es tracta d’una activitat de circulació motoritzada organitzada no competitiva als 
efectes que disposa l’article 17 de la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de 
l’accés motoritzat al medi natural.
   L’organització lliura al participant:
     -Les preceptives autoritzacions rebudes.
     -Mapa del recorregut.
           
   Des de la web:
     -Instruccions generals i recomanacions pedagògiques pel bon funcionament de
                 l'excursió, el denominat “breafing”.
     -Recorregut en suport informàtic.

   En/Na:

   DNI nº:

   Expressament declara que:
     -Participa en aquesta excursió de forma totalment voluntària.
     -Li està lliurada la documentació assenyalada més a dalt.
     -El vehicle està matriculat i assegurat reglamentàriament.
     -Els nivells de fonos (soroll) és el reglamentari.
     -Està equipat amb pneumàtics dels denominats ecològics.
     -Esta en possessió del preceptiu permís de conducció.
     -Totes les persones que viatgin en el seu vehicle es comprometen a seguir les 
indicacions dels responsables de l’organització respecte a l'itinerari a seguir i a la 
forma de circular; a respectar les normes de circulació generals i, en especial, la de 
regulació de l’accés motoritzat al medi natural i a conduir amb la necessària 
diligència i prudència, adequant la conducció a les seves capacitats i aptituds en 
relació a l’estat del terreny per on es circuli.
     -Coneix la informació rebuda per part de l’organització respecte a la ruta que cal 
seguir i la forma de fer-ho, tenint clar que no es tracta d’una competició esportiva 
amb vehicle motoritzat.
     -En cas d'abandonament o de no poder realitzar l'excursió, el Moto Club 
Mollet no em reintegrarà cap import en concepte de qualsevol servei no 
disfrutat. 
    -Descarrega al Moto Club Mollet de les responsabilitats que no siguin les pròpies 
en relació a aquestes tradicionals excursions.
   

   En mostra de conformitat amb el contingut d’aquest document, es signa a Mollet 
del Vallès a 27 de febrer de 2010.

   
Signatura del participant:


