
MANIFESTO
Que JO, major d’edat, sóc coneixedor de que l’esport practicat en el Bike Park La Sorrera, de 
descens, enduro i altres disciplines en bicicleta, són potencialment perilloses implicant riscos físics i 
materials. També entenc, que en la seva pràctica poden succeir accidents que em causen lesions de 
diverses consideracions, així como a tercers. Amb aquest concerniment, manifesto ser plenament 
capaç de practicar l’esport del ciclisme en les modalitats practicades dins de les instal·lacions del 
Bike Park de La Sorrera i em declaro conscient dels riscos que suposen l’ús de les instal·lacions i 
serveis del Bike Park. Per això, assumeixo plenament la responsabilitat que comporta aquest ús i 
declaro ser responsable de les lesions que em poden infligir l’ús de les instal·lacions del Bike Park, 
o que poden causar a tercers. Igualment, assumeixo de pròpia la responsabilitat ocasionada per 
danys materials que es poden produir tant en el meu propi equip (incloent tots els elements), com en 
el de tercers i/o als elements de la instal·lació del Bike Park. Em comprometo a fer un ús 
responsable de les instal·lacions del Bike Park La Sorrera i respectar les indicacions, tant de les 
senyalitzacions com del personal autoritzat de les instal·lacions i em comprometo a utilitzar el 
material adequat així com l’ús del casc obligatori i les proteccions per protegir-me de possibles 
lesions. 
Assumeixo que el no compliment de la normativa d’ús de les instal·lacions del Bike Park suposarà 
la possible expulsió immediata. La normativa aplicable, es troba a la meva disposició i es pot 
consultar en les oficines del Bike Park, així com en la pàgina web. L’adquisició del ticket o fortfait, 
inclou un seguro en cas d’accidents d’acord amb el que estableix en el Decret 56/2003 d’activitats 
físic esportives en el medi, el qual tindrà validesa sempre i quant s’hagi respectat la normativa del 
Bike Park (apartat normes) i no estigui sota els efectes del alcohol i/o substàncies estupefaens. 

DRETS D’IMATGE PER A LA SORRERA: El firmant atorga expressament el seu consentiment a 
LA SORRERA per l’obtenció, reproducció i publicació de la seva pròpia imatge amb la finalitat 
d’elaborar noticies o reportatges dins de les programacions de comunicació del Bike Park. Aquest 
consentiment es concedeix sense límits d’actes de comunicació i per un període de temps il·limitat. 
La Sorerra no està obligada a emetre, ni total ni parcialment, les imatges resultants. Aquesta 
autorització cedeix els drets d’imatge sense cap tipus de contraprestació a canvi. El contingut 
d’aquest document serà vàlid per l’utilització de les instal·lacions del Bike Park, la cessió dels drets 
d’imatge prèvia adquisició del forfait, de forma indefinida. 

Per que quedi constància manifesto que he llegit i entès perfectament el contingut d’aquest text, així 
com la normativa de seguretat del Bike Park acceptant el document de responsabilitat en el moment 
de la compra del forfait a través del web www.lasorrerabikepark.com. Autoritzo la seva validesa 
com a prova d’aquesta la meva reserva.

“En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades personals, l'informem que les 
seves dades de caràcter personal seran incorporades a un fitxer de titularitat de LA sorrera BIKE PARK SL a l'efecte de 
gestionar i informar de les diferents activitats i promocions de la Sorerra. Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició podran ser exercitats dirigint els seus escrits a la sorrera BIKE PARK SL, C / Maduixers s / n Barri La Doma, 
08530 La Garriga Barcelona”


