Club Alpí Català del Centre Excursionista de Catalunya.
Declaració de responsabilitat compartida.
Jo, en/na _________________________________________________, major d’edat, amb domicili a
__________________ soci/a del Centre Excursionista de Catalunya nº ________ faig la següent declaració :
1. Que el Club Alpí Català del Centre Excursionista de Catalunya, dins la seva activitat social organitza
diferents sortides per a practicar les disciplines esportives següents :
 Escalada en roca
 Vies Ferrades
 Esquí de Muntanya
 Descens de Barrancs
 Raquetes
 Espeleologia
 Alpinisme
 Escalada en gel
 Alta Muntanya
 Caiac
 Bicicleta de Muntanya
 Altres: ______________
2. Que aquestes sortides són organitzades per socis que lliurament decideixen constituir
diferents “Grups de Muntanya “ per poder realitzar sortides de la seva preferència amb altres
socis igualment interessats.
3. Que l’organització de les sortides fetes per aquest grups es realitzen mitjançant la
col·laboració de tots els component del grup, i de manera col·legiada.
4. Que sóc coneixedor/a del risc associat en aquestes sortides considerades de risc i també de
les dificultats tècniques associades.
5. Que em declaro amb suficients coneixements i experiència per poder realitzar aquestes
sortides sense posar en risc la meva seguretat i la dels meus companys / es
6. Que l’ organització de les sortides és fa de manera col·legiada decidint: l’itinerari, l’avaluació
dels risc associat a l’activitat, els equipaments i materials necessaris, i que les decisions en cas
de situacions no previstes es prenen per consens de tot el grup.
7. Que per la realització d’aquestes activitats em considero amb suficient preparació física de
manera que la meva situació personal no posi en risc l’ activitat.
8. Que per a la realització d’ aquestes activitats em comprometo a portar el material adequat i
necessari per a l'activitat, en bon estat, i essent coneixedor de la seva utilització.
9. Confirmo el meu comprimís per pertànyer al “Grup de Muntanya “ següent :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
10. Que disposo de les assegurances d’accidents necessàries per la realització d’ aquestes
activitats.
11. Aquesta declaració és vàlida per un any des de la data de la seva signatura i que si en el
transcurs del mateix tinc alguna dificultat en complir amb aquesta declaració ho comunicaré
el mes aviat possible.
Perquè així en quedi constància signo la present declaració, en data
/
/
a la
ciutat de Barcelona.

