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Full d'autorització menors: 

MODEL NORMALITZAT DE PERMÍS O AUTORITZACIÓ DEL PARE, MARE TUTOR LEGAL D'USUARIS LLIURES DE LA INSTALACIONES 

DE KARTING · PAINTBALL · HUMOR AMARILLO CASTELLOLÍ, EN EDATS COMPRESES ENTRE ELS 5 I 17 ANYS INCLUSIVAMENT. 

Sr/Sra ……………………………………………………………………………………………………………………………….........................….……………… 

Major d'edat, amb D.N.I. numero ………………………………………………………………………………………………........................…........…….. ,  

veí de ……………….........………….., amb domicili a …………………………….………...………………………………………….…........................… , 

número ………………....…..……. , bloc ……....…………………….... , pis …………...………………….. , porta ………...............……………………. , 

telèfon / s de contacte permanent …………………………………. , en la seva condició de pare-mare-tutor legal (ratlleu el que no 

correspongui) 

del menor: …………….....................................................................…………………………………….……………………….…………………………….. , 

provist de D.N.I. numero …………...........………………………………… , nascut a…………….......………….………………………………………….. , 

el dia ……..……./……..……./……..……. (consignar dia, mes i any de naixement del menor), per la present: 

 
MANIFESTO LA MEVA CONFORMITAT EXPRESSA I AUTORITZO al fet que el meu fill/a, tutelat/da, les dades del qual han estat ressenyats, 

pugui jugar, participar i fer ús del Karting Paintball i Humor Amarillo en les instal·lacions de Grup Karting Castellolí i del material: karts, 

tipus marcadora d'aire comprimit i cascos, proteccions, etc.... que li serà subministrada per a fer ús d'aquests. 

 

Així mateix, manifesto conèixer en que consisteix l'activitat de Karting, Paintball i Humor Amarillo. 

 

Si per alguna raó (malaltia, expulsió, petició personal...) el meu fill/a, tutelat/da hagués d'abandonar l'activitat, em comprometo a fer-

me càrrec d'ell en un termini màxim d'1 hora des que la incidència em sigui comunicada telefònicament. De no poder fer-ho, em 

comprometo a enviar a una persona, major d'edat, autoritzada, expressament, perquè es faci càrrec del meu fill/a, tutelat/a en el meu 

lloc. 

 

Així mateix, manifesto conèixer les normes d'obligat compliment per a jugadors participants que se m'ha facilitat  juntament amb 

aquesta autorització (vegeu pàgina 2,3 i 4) i em comprometo a repassar-les / ensenyar-les al meu fill/a, tutelat/da, malgrat saber que 

serà instruït de nou pels monitors de l'empresa organitzadora del joc. 

 

Declaro sota la meva responsabilitat que en els últims 15 dies el meu fill/a, tutelat/da, no ha tingut cap símptoma sospitós de Covid-19, 

ni ha estat en contacte directe amb cap persona infectada pel virus. Així mateix, manifesto que conec i accepto el risc de que el meu 

fill/a, tutelat/da pugui ser contagiat/da al participar en les activitats que ofereix Grup Karting Castellolí, tot i les mesures de seguretat i 

prevenció que s’apliquen per part de l'empresa explotadora Circuit Racing, SL, al tractar-se d’activitats en grup, exonerant a la mateixa 

de qualsevol responsabilitat. 

 

Responsable: Circuit Racing SL - Telèfon de contacte: 931018919 NIF: B- 64005432 - Correu electrònic: info@kartingparcmotor.com Adreça postal: Ctra. NII 

a km 560, Castelloli, 08719, Barcelona Li comuniquem que les dades que vostè ens faciliti quedaran incorporats en el nostre registre intern d'activitats de 

tractament i seran tractades amb la finalitat de poder donar adequat compliment de les obligacions legals adquirides, així com mantenir-lo informat sobre 

qüestions relatives a les activitats de l'empresa i els serveis per aquesta prestats. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació 

comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Així mateix, les dades no seran cedides a tercers excepte en aquells casos 

en què hi hagi una obligació legal. 

Mitjançant les següents caselles, sol·licitem la seva autorització per oferir productes o serveis relacionats amb els sol·licitats i fidelizarle com a client 

mitjançant enviament d'ofertes i promocions via email, sms, fax, correu postal, etc ..: 

 

☐  Autoritzo         ☐ No autoritzo 

 
Finalment, l'informem que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes, sol·licitar la seva supressió, limitar algun dels 

tractaments o oposar-se a algun ús (per ex. Oposar-se posteriorment a l'enviament de publicitat), via e-mail, personalment o mitjançant correu postal. 

 

Castellolí  a …………....... de …………………….........……………………………. de 202__ 

(Firma de Pare, Mare o Tutor legal)  
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NORMES DE SEGURETAT PER AL KARTING D’OBLIGAT COMPLIMENT 

 

o Ateneu les instruccions  del cap de pista en tot moment 

o La primera volta de cada tanda aneu a una velocitat moderada  per escalfar    

    pneumàtics i reconèixer el circuit. 

 

Està totalment prohibit : 

 

 Retallar revols per sobre els pianos que no són plans (els plans són verds). 

 Les Sortides de pista (en cas de sortida no toqueu el gas). 

 Xocs voluntaris o involuntaris. 

 Conducció temerària o antiesportiva. 

 Apretar el pedal del fre i el del gas a la vegada. 

 Passar per les variants tancades amb cons. 

 Canviar el sentit de gir de la pista. 

 Caminar, aixecar-se del Kart o accedir a peu a la pista 

 

Banderes: 

 

o Groga: precaució (reduïu la velocitat / no estar permès avançar) 

o Negra: expulsió de pista ( falta lleu= Pit Stop 1 minut / Falta greu= fi de tanda) 

o Vermella: final de tanda (reduïu la velocitat i entreu a paddock lentament)  

 

 L’incompliment de qualsevol d’aquestes normes pot representar l’expulsió del pilot de pista 

sense devolució de l’import. 

 

 

 És obligatori portar el cabell recollit i que no sobresurti del casc. 

 Està prohibit utilitzar els kart amb bufandes o peces de roba susceptibles d’embolicar-se 

amb les peces mecàniques del Kart. 

 Està prohibida la conducció dels karts sota l’efecte de l’alcohol o drogues. 

 El pilot serà responsable de tots els desperfectes ocasionats a les instal·lacions o els karts de 

lloguer. 

 

L’ORGANITZACIÓ NO ES FA RESPONSABLE DELS ACCIDENTS PRODUÏTS PER L’INCOMPLIMENT 

D’AQUESTES NORMES, DELS DERIVATS DE LA PISTA, ANIMALS, DESPLAÇAMENTS O EFECTES DE LA 

CLIMATOLOGIA.  
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NORMES DE SEGURETAT PER A HUMOR AMARILLO D’ OBLIGAT CUMPLIMENT 

 

1. En tot moment s’han de seguir les indicacions del monitor/a i les normes que s’expliquen 

abans de l’inici de les activitats.  

2. Per realitzar les activitats als inflables és imprescindible l’ús de mitjons.  

3. No està permès utilitzar sabates (excepte pista americana), ulleres , arracades que 

sobresurtin ni objectes punxants etc... durant les activitats . 

4. A la pista americana és imprescindible l’ús de sabates de  tipus esportiu tancat ,  pantaló i 

samarreta. 

5. És imprescindible saber nadar per realitzar les activitats d’aigua. 

6. No es permet fer tombarelles , empènyer o saltar por sobre d’altres participants o realitzar 

moviments perillosos als inflables ni en altres proves. 

7. No estar permès escalar per les parets dels inflables ni accedir a zones exteriors als límits d’ 

Humor Amarillo Castellolí. 

8. És obligatori l’ús del casc a les proves que ho requereixin. 

9. NO es permeten agressions personals ni verbals de cap tipus. 

10. L’ús inadequat o maltractament del material suposarà la reposició del 100 % del mateix. 

11. No està permès fumar ni menjar a la zona de jocs. 

12. No està permès realitzar les activitats sota els efectes de l’alcohol o substancies 

estupefaents.  

13. No està permès realitzar les activitats en cas de patir problemes cardíacs o físics en general. 

14. En cas d’emergència hauran d’evacuar ràpidament els inflables. 

15. L’incompliment de qualsevol d’aquestes normes pot representar l’expulsió del participant 

sense dret a devolució. 

 

 

Recomanacions: 

 

1. Recomanem dur roba de recanvi per després de les activitats. 

2. En temporada d’estiu recomanem utilitzar banyador per realitzar les activitats d’aigua. 

3. A la pista americana recomanem calçat esportiu tancat . 

4. Recomanem venir amb moltes ganes de passar-ho en gran !! 

 

 

 

L’ORGANITZACIÓ NO ES FA RESPONSABLE DELS ACCIDENTS PRODUÏTS PER L’INCOMPLIMENT 

D’AQUESTES NORMES, DELS DERIVATS DEL TERRENY DE JOC, ANIMALS, DESPLAÇAMENTS O EFECTES DE 

LA CLIMATOLOGIA.  
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NORMES DE SEGURETAT PEL PAINTBALL D’OBLIGAT COMPLIMENT 

 

1. És obligatori PORTAR LA MÀSCARA POSADA I LA RESTA DE L’EQUIP en tota la durada del joc. 

Una vegada finalitzat , s’ha de continuar amb la màscara posada fins a arribar a la base o 

punt neutral. 

2. Queda TOTALMENT PROHIBIT DISPARAR PER SOBRE DE LES XARXES DE PROTECCIÓ. 

3. No es poden TRASPASSAR ELS LÍMITS ESTABLERTS. El jugador que així ho faci queda eliminat. 

4. Queda PROHIBIT l’ús de marcadores FORA DELS CAMPS habilitats per a jugar i en les ZONES 

NEUTRALS dels camps. 

5. Fora dels camps i en les zones neutrals o de recàrrega, els participants sempre han de portar 

les MARCADORES APUNTANT A TERRA I AMB EL “CHUPETE” DE LA MARCADORA POSAT. 

6. Durant la partida només es pot entrar en la zona neutral o base per recarregar, trigant un 

màxim de 5 minuts, en cas contrari el jugador quedarà eliminat. 

7. NO ES PODRÀ PORTAR NI UTILITZAR MATERIAL ALIÈ al Paintball Parcmotor Castellolí durant les 

partides. 

8. En el cas d’apuntar a MENYS DE 6 METRES NO DISPARAR, avisant que està eliminat. El jugador 

que no respecti aquesta regla es fa responsable dels danys ocasionats. 

9. NO CARREGAR LA MARCADORA AMB BOLES USADES o amb qualsevol altre objecte que no 

siguin les boles que es donen a cada participant, ja que S’ENCALLEN a la marcadora i es 

podria espatllar. 

 En aquest cas la persona que no hagi complert aquesta norma se’n faria responsable. 

10. NO ES PERMETEN AGRESSIONS PERSONALS NI VERBALS NI D’ALTRES TIPUS. 

11. Està prohibit espantar i disparar a persones alienes al joc i a animals. 

12. Els menors de 18 anys necessiten autorització paterna i/o materna. 

13. L’ÚS INADEQUAT DEL MATERIAL SUPOSARÀ LA SEVA REPOSICIÓ DEL 100 %. 

14. QUEDA TERMINENTMENT PROHIBIT FUMAR O PRENDRE FOC EN QUALSEVOL LLOC DE LA FINCA, 

excepte en els punts habilitats. 

 

 

 

 

 

L’ORGANITZACIÓ NO ES FA RESPONSABLE DELS ACCIDENTS PRODUÏTS PER L’INCOMPLIMENT 

D’AQUESTES NORMES, DELS DERIVATS DEL TERRENY DE JOC, ANIMALS, DESPLAÇAMENTS O EFECTES DE 

LA CLIMATOLOGIA.  


