AUTORITZACIÓ A TERCERS PER A LA RECOLLIDA DE DORSAL
Aquest document (degudament emplenat i signat per les parts), autoritza a una tercera persona a recollir el
dorsal de qualsevol corredor que no pugui assistir a l’entrega de dorsals de la SALOMON ULTRA PIRINEU
100k® 2021.
En cap cas aquest document servirà per a autoritzar un canvi de nom de dorsal.
Aquesta autorització original (no fotocòpia) degudament signada i emplenada pel corredor propietari del
dorsal i per la persona autoritzada, haurà d’anar acompanyada obligatòriament de la següent documentació,
sense la qual l’autorització no tindrà cap valor:
•
•
•
•
•

Original (no fotocòpia) del document “consentiment informat” signat pel propietari del dorsal.
Fotocòpia del DNI, passaport o NIE del propietari del dorsal.
Per aquells qui no hagin contractat l’assegurança d’accidents obligatòria: Fotocòpia de la targeta
federativa que el propietari del dorsal hagi indicat posseir durant la inscripció.
DNI, PASSAPORT o NIE original de la persona que recull el dorsal.
A més, degut a la greu situació sanitària que estem patint, caldrà portar IMPRÈS EN PAPER un del
següents documents del propietari del dorsal:
o 1- Certificat digital de la UE que acrediti vaccinació COVID-19 (només s’acceptarà si té la
pauta complerta).
o 2- Certificat de la UE que acrediti recuperació de la COVID-19.
o 3- Certificat que acrediti prova negativa de la COVID-19 (PCR o antigen) recent de menys de
48h (que podrien ser 72h segons la situació del moment) (NOMÉS VÀLID DURANT
L’ENTREGA DE DORSALS DE BAGÀ).

El/la participant de la SALOMON ULTRA PIRINEU 100k® 2021 (nom i cognoms del corredor) :
.............................................................................................................................................................................
amb DNI, PASSAPORT o NIE (del corredor):.....................................................................................................
autoritza a (nom i cognoms de la persona autoritzada):.....................................................................................
amb DNI, PASSAPORT o NIE (de la persona autoritzada):................................................................................
A que reculli el meu dorsal i/o bossa de regal durant l’entrega de dorsals de la SALOMON ULTRA PIRINEU
100k® 2021.

(població)………………………. , a dia……….. del mes……………………de l’any 2021

SIGNATURA PROPIETARI DORSAL

SIGNATURA AUTORITZAT

