AVÍS LEGAL
1. QUI SOM
El lloc web www.cemanresa.com/es és operat per i en nom de Club Esportiu Manresa, societat esportiva constituïda a Espanya i inscrita en el Consell Català de l'esport, amb C.I.F. G58062662 nom
Centre D'esports Manresa i el domicili social es troba a Municipal el nou Congost, carretera de Sant Joan, 08240, Manresa, Barcelona.

2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual (inclòs el dret generals de les bases de dades) sobre el contingut de la web, el seu disseny gràfic i codi font, així com sobre els diferents elements inclosos
en la mateixa (a títol enunciatiu: textos, gràfics, logotips, signes distintius, icones, botons, fotografies, vídeos, enregistraments sonors, etc.) corresponen al C.E.Manresa.
L'ús de la web per l'Usuari cap manera suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el Web o els seus continguts. A aquest efecte, mitjançant les presents Condicions Generals i
llevat dels supòsits en què estigui legalment permès, queda expressament prohibit a l'Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció o reutilització de la
web o de qualsevol dels seus continguts.

3.ENLLAÇOS
Per tal d'ajudar a trobar informació addicional, hem inclòs diversos dispositius tècnics d'enllaços que permeten a l'Usuari accedir a altres webs (en endavant, "Llocs enllaçats"). En aquests casos el club actua
com un prestador de serveis d'intermediació, de conformitat amb el que disposa l'article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic.
En cap cas l'existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar que el club té coneixement efectiu o de cap altre tipus dels serveis i continguts dels mateixos en cas d'il·licitud, ni que manté acords amb els
responsables o titulars dels llocs enllaçats. Tampoc comporta l'existència d'aquests enllaços, de recomanació, promoció, identificació o conformitat del club amb les manifestacions, continguts o serveis
proveïts a través dels llocs enllaçats. En conseqüència, el club no es fa responsable del contingut dels llocs enllaçats, ni de les seves condicions d'ús i polítiques de privacitat, sent l'Usuari l'únic responsable de
comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i faci servir els mateixos.
En qualsevol cas, el club es reserva unilateralment el dret a prohibir o inutilitzar en qualsevol moment els enllaços a la web especialment en els supòsits d'il·licitud de l'activitat o continguts de la pàgina o lloc
en el qual s'inclou el mateix.

4. GENERALITATS
L'ús de la web està regit i interpretat d'acord amb la llei espanyola i s'entendrà que pel seu ús de la web, l'Usuari està d'acord que qualsevol conflicte o litigi que sorgeixi entre vostè i nosaltres serà tractat
pels jutjats i tribunals espanyols en la mesura en què l'Usuari tingui el seu domicili en aquest país .
En el cas que alguna de les disposicions contingudes en les presents Condicions Generals sigui declarada nul·la, es procedirà a la retirada o substitució d'aquesta. En qualsevol cas, aquesta declaració de
nul·litat no afectarà la validesa de la resta de disposicions recollides en les presents Condicions Generals.

5. SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT
Si té alguna pregunta sobre el web o dels productes o serveis que oferim, si us plau, poseu-vos en contacte amb les oficines del club o al telèfon 93 872 99 23

