REGLAMENT LES COMES 4X4 FESTIVAL 2022
La inscripció i la participació a Les Comes 4x4 Festival 2022 implica l'acceptació de el present reglament. Cada participant ha d'acceptar, respectar
i seguir aquestes regles en benefici de tots els altres participants, de l'entorn i de al bon desenvolupament de l'activitat.
PREÀMBUL: Les Comes 4x4 Festival és una concentració de vehicles 4x4 / SUV multi marca que es celebrarà el cap de setmana del 25, 26 i 27 de
març de 2022. L’esdeveniment es celebra a la finca "Les Comes" a la població de Súria (Barcelona). Aquesta activitat és de caràcter lúdic-festiu, i
no consisteix en cap cas d'una competició o prova esportiva.

ARTICLE 1. - INSCRIPCIÓ
Les inscripcions son NOMINATIVES per al conductor i el vehicle inscrit a la pàgina web de l'organització. Cada inscripció realitzada va associada a
un DNI (nom i cognoms) el qual caldrà presentar a l'entrada de l'esdeveniment per part del conductor del vehicle. En cas de no complir-se o
respectar aquesta "Política nominativa" l'organització executarà el seu Dret d'Admissió a l'esdeveniment de la persona a el cas.
Si el participant inscrit desitja CANCEL·LAR la seva participació, se li retornarà la totalitat de l'import abonat sempre que ho comuniqui a
l'organització abans del dia 11 de març de 2022. Un cop la devolució hagi estat efectiva, no hi haurà possibilitat d'inscriure's novament a
l'esdeveniment.
Les entrades són limitades i l'organització només posarà a la venda les que consideri oportú per garantir-ne la qualitat. En cas que una persona es
quedi sense entrada de participant només tindrà l'opció de venir com a visitant. Un cop les inscripcions estiguin completes, no es vendran entrades
noves ni hi haurà una llista d'espera.

2.1 - PARTICIPANTS

ARTICLE 2. – PREUS

Els preus dels participants inclouen l'accés d'un vehicle 4x4 / SUV i del seu conductor. Els acompanyants que vagin dins d'un vehicle participant
(màxim 4 per vehicle), hauran de pagar in-situ a Les Comes l'import corresponent a la seva entrada.
Hi ha tres tipus de PREU / ENTRADA per vehicle participant:
- Inscripció de 80.- €: 1 dia d'esdeveniment a escollir entre divendres / dissabte / diumenge amb Accés a Pistes
- Inscripció de 115.- €: Cap de setmana (dos / tres dies) amb Accés a Pistes
- Acampada de 30.-€: Inclou la nit de divendres a dissabte i de dissabte a diumenge.
- Acampada ampliada de 60.-€: Inclou a més, la nit de dijous a divendres i de diumenge a dilluns.
El preu de la inscripció de més de 1 dia permet l'accés a pistes 2 o 3 dies, és un preu fix de Cap de Setmana, i serà decisió del participant si vol
accedir a pistes 2 o 3 dies.
En relació al preu de l'ACAMPADA:
-

-

El preu de l'acampada és el mateix si es pernocta 1 i / o 2 nits (divendres i / o dissabte).
El preu de l'acampada ampliada és el mateix si es pernocta 1 o 2 nits extres, ja sigui només la nit de dijous a divendres o la de diumenge a dilluns.
El preu de l'acampada permet l'accés d'1 vehicle a la Zona d'Acampada. Si un participant desitja l'accés d'altres vehicles a la Zona d'Acampada, haurà
d'abonar 40 € per Vehicle Extra*.
*S'entén com a "vehicle": caravanes, turismes, autocaravanes, remolcs, comanches i qualsevol altre tipus de vehicle o equipament que ocupi un espai
extra a la zona d'acampada. Tots els vehicles amb una longitud superior a 7,5 metres hauran de sol·licitar autorització a l'organització com a mínim una
setmana abans de l'esdeveniment. Els camions, grues, gòndoles i similars NO estan permesos a la zona d'acampada.
L'organització habilitarà una Zona vigilada d'Estacionament exclusivament per als remolcs dels participants, sense cost addicional i la qual no es troba
situada a la Zona d'Acampada.

La Zona d'Acampada de les Comes 4x4 Festival no disposa de diferents serveis que pugui oferir un Càmping, motiu pel qual la denominem "Zona
d'Acampada". No obstant això, les persones que acampen a la finca disposaran d'uns banys i dutxes perquè la seva estada sigui el màxim de
confortable possible. No hi ha servei d'electricitat.
2.2 - VISITANTS i ACOMPANYANTS
S'entén per "Acompanyants", aquelles persones que van dins d'un vehicle participant a excepció del conductor. Únicament es permeten 4
acompanyants per vehicle.

www.LESCOMES4X4FESTIVAL.com
info@lescomes4x4festival.com / (+34) 93 868 25 60

S'entén per "Visitants", aquelles persones que accedeixen a al recinte de Les Comes i participen en totes les activitats a excepció de les que
requereixin la utilització del seu vehicle (camins i pistes 4x4). Els visitants hauran de deixar el seu vehicle en un aparcament expressament habilitat
per a ells, únicament les persones que mostrin la possessió d'una Targeta d'Aparcament per a Discapacitats podran aparcar en una zona diferent a
l'abans indicada.
L'Entrada per Visitants i Acompanyants només pot ser obtinguda in-situ a les instal·lacions de Les Comes. En cap cas inclou serveis de restauració
(restaurant, bar, begudes, etc.)
Els imports són els següents:
- Adults i nens majors de 10 anys: 10 €
- Nens de 4 a 10 anys: 5 €
- Menors de 3 anys: Gratis
Les entrades de visitant/acompanyant són personals i intransferibles. No es permet la revenda ni la cessió a altres persones.
En relació a l’ ACAMPADA. Els visitants només podran pernoctar (per un preu de 40 € per vehicle) a la Zona d'Acampada, en el supòsit que el mateix
dia de l'esdeveniment encara hi hagués espai disponible i que no hi hagi altres participants que vulguin ocupar aquesta plaça. Serà única i exclusiva
la decisió de l'Organització relativa a l'existència de disponibilitat d'espai.
2.3 - IDENTIFICACIÓ
Cadascuna de les persones que es trobi dins del recinte de Les Comes durant l'esdeveniment de Les Comes 4x4 Festival ha de portar posat el
BRAÇALET que l'Organització li hagi subministrat.
El BRAÇALET s'ha de portar correctament posat al canell. No s'admetran polseres trencades, polseres a la mà, o que no estiguin correctament
col·locades. La persona que no porti el braçalet o que no justifiqui documentalment haver pagat el Preu de la inscripció/entrada, haurà d'abonar
immediatament el preu que li correspongui o assumir la seva exclusió immediata del recinte de Les Comes i de l'Esdeveniment. Aquest braçalet
donarà accés a les instal·lacions i les activitats de Les Comes 4x4 Festival permeses pel present Reglament per a cada tipus d'Inscripció / Entrada,
sempre que es respecti l'horari i el programa facilitat per l'Organització.
Cadascun dels vehicles que es trobi dins del recinte de Les Comes durant l'esdeveniment Les Comes 4x4 Festival ha de portar posat l’ADHESIU que
l'Organització li hagi subministrat i que li correspongui, en funció de l'activitat que estigui realitzant o la ubicació en què es trobi en el moment de
la identificació. A tall d'exemple; els vehicles de la Zona d'Acampada hauran de tenir l'adhesiu corresponent per a això.
El conductor del vehicle que no porti l’Adhesiu o que no justifiqui documentalment haver pagat el Preu de la Inscripció/Entrada, haurà d'abonar
immediatament el preu que li correspongui o assumir la seva exclusió immediata del recinte de Les Comes i de l'Esdeveniment. Aquest Adhesiu
donarà accés a les instal·lacions i les activitats de Les Comes 4x4 Festival permeses pel present Reglament per a cada tipus d'Inscripció / Entrada,
sempre que es respecti l'horari i el programa facilitat per l'Organització.

ARTICLE 3.- VEHICLES
Només es permet la inscripció i l'accés en mode de Participant (amb accés a les Pistes) a Les Comes 4x4 Festival a aquells vehicles que compleixin
amb els següents requisits:
1. Ser un vehicle tipus 4x4 o SUV.
2. Vigència en el permís de circulació, la ITV i l'assegurança de responsabilitat civil obligatòria.
Queden EXCLOSOS dels vehicles permesos a Les Comes 4x4 Festival, a manera de Participant (això vol dir amb accés a Pistes), els vehicles tipus:
motocicleta, Quad, ATV's o Buggies, Prototips o Vehicles No Matriculats que no puguin circular legalment per la via pública. No obstant això,
aquests vehicles exclosos, SI podran participar en les Exhibicions de les Comes 4x4 Festival.
Es SOL·LICITA a les persones que consideren al SEU VEHICLE com EXCLÒS a que contactin amb l'Organització mitjançant l'e-mail
info@lescomes4x4festival.com.
Serà una obligació dels participants portar tots els dies de l'esdeveniment els originals de la documentació del vehicle i del permís de conducció.
En el supòsit que l'Organització la sol·liciti i no es disposi dels mateixos o no es compleixin els requisits establerts per aquest Reglament,
aquesta tindrà dret a denegar la participació de el vehicle i / o conductor a Les Comes 4x4 Festival.
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ARTICLE 4 - OBLIGACIONS DE PARTICIPANTS, ACOMPANYANTS i VISITANTS
4.1 - GENERALS
-

-

-

-

Els participants, visitants i acompanyants han d'acceptar i comprometre a respectar i complir el REGLAMENT DE L'ESDEVENIMENT, així
com les normes de seguretat, RISCOS I CONDICIONANTS DE L'ESDEVENIMENT, i les INDICACIONS DE L'ORGANITZACIÓ comunicada
mitjançant viva veu o cartells, atès que són conscients i assumeixen voluntàriament els riscos que suposa prendre part en algunes de les
activitats de les Comes 4x4 Festival, tant per al seu vehicle com per als seus ocupants.
Els adults acompanyats de menors d'edat, als quals fan participar en l'espectacle de les Comes 4x4 Festival i en les activitats recreatives
complementàries de manera voluntària i lliure, assumeixen la seva obligació de vetllar i impedir que els menors al seu càrrec no participin
en activitats perilloses o que aquests prenguin les mesures necessàries per minimitzar el risc en cas de participar, i en qualsevol cas
hauran d'estar sota la seva tutela i responsabilitat en les zones habilitades per a menors inclosos.
Els participants, visitants i acompanyants no estaran mai sota els efectes de l'alcohol o de qualsevol droga quan participin de forma activa
a participar en l'espectacle de les Comes 4x4 Festival i en les activitats recreatives complementàries, el que suposaria una minva en la
seva capacitat física / motriu per a qualsevol activitat, així com també el de la conducció que suposaria una violació de el Codi de la
Circulació.
Els participants, visitants i acompanyants hauran de vigilar / lligar en tot moment als animals domèstics que els acompanyin, estant
aquests sota la responsabilitat del seu propietari. Respecte els animals perillosos, serà obligació del seu propietari o de la persona
responsable que portin degudament posat el morrió corresponent.
Està totalment PROHIBIT tirar qualsevol tipus de residu a terra, per a això haurà distribuïdes per tot el recinte de l'esdeveniment:
papereres i cubells d'escombraries, també es facilitarà a qui ho desitgi bosses d'escombraries que, un cop utilitzades, s'han de dipositar
en un lloc habilitat per a tal (demanar a l'Organització).
Està totalment PROHIBIT fer foc al camp, llançar burilles o ampolles i qualsevol altra activitat que suposi un risc d'incendi. De produir-se
aquesta conducta, a més de les conseqüències que l'Organització decideixi prendre amb la persona responsable d'aquests actes, també
serà denunciat a les autoritats pertinents amb la sanció que correspongui.
No obstant això, es permetrà l'ús de barbacoes de carbó portàtils o fogons a gas.
Queda totalment PROHIBIDA la venda de productes i / o serveis a Les Comes 4x4 Festival, a excepció d'aquells degudament autoritzats
per l'Organització.
Cada participant és responsable de complir la norma establerta pel govern corresponent respecte a la distància de seguretat i l'ús de
material de protecció (Ex. Mascaretes) per protegir la seva salut i la de tots els assistents d'infeccions víriques tipus Covid-19 i de qualsevol
altra infecció o malaltia contagiosa. Haurà de seguir en tot moment les indicacions que l'organització prengui al respecte i complir la
normativa els cartells corresponents.

DECLARACIÓ RESPONSABLE COVID-19:
Tot assistent a Les Comes 4x4 Festival, ja sigui en condició de participant, visitant, acompanyant, expositor, premsa, etc. accepta
i DECLARA que tan ell/ ella, com els seus acompanyants NO presentem símptomes de tenir Covid19 en el moment d'assistir a l’esdeveniment. En cas
d'haver passat la malaltia, DECLAREN haver superat el període de quarantena adequat. També DECLARA que NO han estat en contacte amb persones
infectades ni tampoc han viatjat a zones de risc, declarades oficialment com a tal per les autoritats, en els 14 dies anteriors a la data de el present document.

4.2 – RESPECTE LA CIRCULACIÓ PER LES PISTES
- Els que realitzin qualsevol activitat de conducció, ho faran sempre respectant el Codi de Circulació i seguint la senyalització i instruccions de
l'Organització i per tant, sent posseïdors del permís de conduir vigent.
- L'ús de el cinturó de seguretat serà obligatori per a tots els ocupants de el vehicle, tant en carreteres com en les pistes de Les Comes.
- Els participants entenen que, a causa de la naturalesa de les diferents activitats, necessiten certa habilitat i molta precaució i per això hauran
de prendre en tot moment, les mesures possibles per no crear situacions de perill, tant per al conductor com per als passatgers o altres
vehicles.
- Totes les rutes estan preparades, reconegudes i marcades per l'Organització segons el tipus de dificultat que mostren, sent obligació del
conductor decidir el nivell de la dificultat a què el seu vehicle i habilitat personal pot respondre. A causa de que hi ha algunes pistes amb
terreny pedregós aconsellem revisar les pressions dels pneumàtics.
- La classificació de les pistes segons el seu grau de dificultat es realitza sobre la base de criteris topogràfics, de manera que l'usuari ha de
tenir en compte que les condicions meteorològiques o l'estat de la pista, poden augmentar la dificultat.
- En tot moment s'haurà de respectar l'abalisament i senyalització del recorregut. Alguns dels trams poden ser de doble sentit, pel que serà
necessari extremar les mesures de precaució.
- La velocitat màxima permesa per circular per pistes és de 30 km / h.
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Els participants, visitants i acompanyants estan obligats a respectar les següents PROHIBICIONS:
• Treure i / o canviar de sentit les fletxes.
• Obrir i / o tancar cadenes, tanques o filats que delimitin una zona.
• Circular per fora de les pistes senyalitzades i / o camp a través.
• L'accés a pistes per part dels vianants.
• L'accés a pistes per part dels vehicles després de les 18: 30h divendres i dissabte i les 17: 30h el diumenge
• En cap cas està permesa la circulació per les Pistes durant nit.
4.3 – RESPECTE LA CIRCULACIÓ PEL RECINTE
-

Queda PROHIBIDA la circulació de vehicles dins de la finca (expressament a la Zona d'Acampada, les pistes, els aparcaments, la Zona
Comercial), ja siguin motoritzats o no motoritzats.
La prohibició anterior no s'aplica a: els vehicles 4x4 participants de les Comes 4x4 Festival (degudament identificats amb el ADHESIU
corresponent), els vehicles de el personal de les Comes i respecte altres vehicles expressament autoritzats.
En qualsevol cas, la velocitat màxima permesa per circular pel recinte serà de 10 km / h i no es podrà circular a partir de les 22:00h.
Els conductors hauran de circular amb precaució, guardant una distància de seguretat prudencial (15 / 20m), i la prioritat en les zones
d'accés, acampada i / o aparcament serà sempre del vianant.

4.4 – RESPECTE LA ZONA D'ACAMPADA
-

Els participants, visitants i acompanyants únicament podran ACAMPAR a les zones de la finca que estiguin habilitades per aquest fi i
denominades com "Zona d'Acampada", sempre que compleixin amb les següents condicions i obligacions:
Haver abonat el preu a causa per "acampar" i estar degudament identificat per a això.
Respectar las següents PROHIBICIONS:
• Reservar espai a la zona d'acampada per a altres participants.
• L'ús de generadors a partir de les 23.00h
• Realitzar qualsevol activitat que pugui resultar molesta per al conjunt dels acampats (expressament l'ús
d'aparells de música)
• La circulació o el passeig d'animals sense que vagin degudament lligats o sense el morrió en cas de ser races
perilloses, sent el propietari responsable de l'incompliment.
• Fer barbacoes o qualsevol tipus de foc, a terra.
• Llençar escombraries, deixalles o buidar el bany químic.
• Rentar qualsevol objecte que no sigui un estri de cuina al rentaplats, així com utilitzar els rentamans i les dutxes
com rentaplats
• Els participants, visitants i acompanyants hauran de respectar el límit de capacitat de la Zona d'Acampada. Això
vol dir que des del moment que l'Organització comuniqui el TANCAMENT de la Zona d'Acampada (tant en la
pàgina web com In-Situ), no s'acceptaran més participants ni visitants, ni es podrà tramitar la seva reserva, ni de
qualsevol altra forma.

ARTICLE 5 - INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE PARTICIPANTS,
ACOMPANYANTS I VISITANTS
5.1 – EXCLUSIÓ
L'incompliment de qualsevol de les obligacions previstes en el present Reglament (article 4) per part dels participants, visitants i acompanyants de
Les Comes 4x4 Festival, podrà portar a la EXPULSIÓ immediata de la persona del recinte de Les Comes. Concretament, l'Organització es reserva el
Dret d’Excloure definitivament de Les Comes 4x4 Festival a tota aquella persona que el seu comportament o conducta perjudiqui el bon
funcionament de la concentració, el seu reglament o les seves normes de seguretat.
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Per exemple, s'entén un perjudici per al bon funcionament de l'esdeveniment, quan una persona sigui participant, visitant i / acompanyant, mostri
una conducta que: Sigui interpretada, com a actitud perillosa i / o temerària, per part de l'Organització. A tall d'exemple, es considera actitud
temerària portar peces o símbols que incitin a la violència, el racisme i la xenofòbia.
o Sigui interpretada, com a actitud violenta i agressiva cap als altres participants, per part de l'Organització.
A tall d'exemple es considera:
o No respecti el Reglament i les seves obligacions.
o Intenta evadir els Controls i Requisits establerts per l'Organització per a permetre únicament la inscripció de vehicles que disposin de la
Documentació que acrediti la vigència en el permís de circulació, la ITV i l'assegurança de responsabilitat civil Obligatori.
o Sigui contrària a el Codi de Circulació vigent, específicament respecte a la taxa d'alcoholèmia permeses per l'ús d'un vehicle i respecte la conducció
sota els efectes d'altres drogues.
La decisió d'exercir el Dret d'Admissió per part de l'Organització de les Comes 4x4 Festival en cap cas vulnerarà els drets fonamentals de la persona
exclosa per causa de raça, sexe, religió, orientació sexual o qualsevol motiu improcedent, ni tampoc es restringirà el accés situant a les persones
en condicions d'inferioritat, indefensió o greuge comparatiu.
Respecte la persona que hagi estat exclosa de l'esdeveniment, per les causes identificades en el present article, l'Organització no tindrà cap obligació
de retornar l'import de l'entrada, de manera parcial o total.
5.2- RESPONSABILITATS
Els participants, visitants i acompanyants de les Comes 4x4 Festival seran responsables dels danys i / o desperfectes que pugui ocasionar a les
instal·lacions a causa d'un mal ús d'aquestes o per incompliment del que preveu aquest Reglament, també seran responsables dels danys materials
que puguin haver ocasionat al seu vehicle al llarg de l'esdeveniment a la pròpia finca de les Comes i, en tercer lloc, participen a Les Comes 4x4
Festival de manera voluntària sota la seva responsabilitat i no fent responsable a l'Organització, de manera civil o penal, de les accions judicials que
puguin derivar-se de la seva participació en l'esdeveniment.
En el supòsit de produir-se un ACCIDENT, entre dos o més vehicles, es procedirà de la manera habitual i legal, és a dir, s'haurà d'emplenar un
informe "amistós" d'accident entre tots els implicats de l'accident. En cap cas l'organització de "Les Comes 4x4 Festival" serà la responsable d'un
accident de circulació causat per una persona aliena a la mateixa, com tampoc es responsabilitza d'accidents, ferides, infraccions de trànsit, delictes
ecològics o gravàmens en general generats per actituds o accions realitzades per part de participants, visitants i acompanyants.

ARTICLE 6 – OBLIGACIONS I DRETS DE L'ORGANITZADOR
6.1- OBLIGACIONS RELATIVES A LA PROTECCIÓ I ASSISTÈNCIA
- Durant l'esdeveniment hi haurà presència de vehicles i personal de l'Organització convenientment identificats per ajudar a al bon
desenvolupament d'aquest.
- L'Organització instal·larà cartells indicatius, senyalitzacions, fletxes i personal voluntari, amb l'objecte d'identificar els llocs que consideri
convenient i / o li sigui possible.
- La Policia Local dels Municipis, Mossos d'Esquadra i Bombers seran informats i alertats amb antelació de la celebració de l'esdeveniment.
- L'Organització disposarà d'un servei mèdic a "Les Comes" durant l'horari de l'obertura i tancament dels recorreguts i pistes que centralitzarà i
coordinarà el servei d'assistència mèdica als participants. Aquest servei estarà format per metges, infermers, ambulàncies i un Hospital mòbil i
servei de primers auxilis.
L'Hospital General de Manresa serà degudament informat prèviament de la celebració de l'esdeveniment amb una carta on es detallaran els horaris
de l'esdeveniment i persona de contacte en cas d'emergència.
- A causa de el tipus d'activitat que es durà a terme en aquest esdeveniment l'Organització adverteix dels riscos de tots els participants / visitants i
especialment a les persones que puguin tenir problemes d'esquena, asma i / o malalties cardíaques i a les dones en possible estat d'embaràs. És a
dir, que qualsevol participant / visitant tant de les activitats físiques com de la resta d'activitats, ho fa sobre la seva pròpia responsabilitat. Així
mateix, els participants / visitants que puguin tenir qualsevol tipus d'al·lèrgia o intolerància mèdica o alimentària han de comunicar-ho als Serveis
Mèdics abans de l'esdeveniment.
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- A la Carpa de Inscripcions s'entregarà al participant / visitant juntament amb el full d'exoneració, un fullet informatiu de seguretat per als visitants
de les Comes de Sererols on consten les directrius bàsiques per al cas d'emergència i un mapa de la finca.
6.2- ASSEGURANÇA D'ACTIVITAT
“La societat Promotor Les Comes Special Events S.L., com a organitzadora de l'esdeveniment, té contractada una assegurança de responsabilitat
civil Nº 83450708 contractada amb la companyia asseguradora AXXA SEGUROS GENERALES S.A.”
6.3- DRETS DE L'ORGANITZADOR
- L'organitzador es reserva el dret de modificar aspectes relatius a la ubicació dels serveis, recorreguts, horaris, activitats etc.
- En qualsevol moment, l'Organitzador es reserva el dret de cancel·lar o suspendre temporalment l'esdeveniment, i de resoldre, sota el seu criteri,
qualsevol incident que es pugui produir en el transcurs d'aquest. Si es cancel·lés l'esdeveniment per causes de força major (meteorològiques o de
qualsevol altre tipus) que impedissin la seva celebració el dia indicat, l'Organitzador no retornarà l'import de les inscripcions.
- L'organitzador es reserva el dret de canviar (eliminar, afegir o modificar articles) d'aquest Reglament per imposició legal.
- L'organització tindrà Dret a tancar l'accés o modificar el recorregut inicial per motius de seguretat, o bé per condicions climatològiques adverses.
- L'organització es reserva el dret d'admissió a l'esdeveniment.

ARTICLE 7 – DRETS D'IMATGE, LOPD I POLÍTICA DE PRIVACITAT
7.1- DRETS D'IMATGE
L'acceptació de el present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a l'Organitzador de l'esdeveniment l'enregistrament total
o parcial de la seva participació en ell, dóna el seu consentiment perquè es pugui utilitzar la seva imatge per a la promoció i difusió de la imatge de
l'Esdeveniment en totes les seves formes (ràdio, premsa, vídeo, fotos, DVD, internet, cartells, mitjans de comunicació, etc.) i cedeix tots els drets
relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú executar, sense dret per la seva part a rebre compensació econòmica.
Sinó desitja que les seves imatges siguin tractades amb aquesta finalitat, preguem poseu-vos en contacte amb l'organització.
7.2- LOPD I POLÍTICA DE PRIVACITAT
En compliment de l'Reglament General de Protecció de Dades de l'U.E. 2016/679 i la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal li
informem que les dades personals que vostè ha facilitat han estat aportats lliurement i que ha estat informat de manera inequívoca sobre la finalitat
de la recollida. Els destinataris de les seves dades seran els diferents departaments de Promotor Les Comes Special Events, S.L. així com el tercer;
Michelin Espanya Portugal, SA (En endavant, MIPSA). Vostè podrà en tot moment exercir els drets que li emparen les normatives de protecció de
dades, d'accés, rectificació, portabilitat, cancel·lació, oposició, limitació i dret de l'oblit sobre les seves dades personals per escrit a Promotor Les
Comes Special Events S.L. Pol. Ind. El Cortès 12 08262 Callús amb còpia de la seva identificació.
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