DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ACCEPTACIÓ DE
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ, OBLIGACIÓ
D’INFORMACIÓ I CONSENTIMENT INFORMAT; ENTITAT.

En/na
Com a president/a de l’entitat:

amb DNI:
amb NIF:

Declaro responsablement:
1. Que l’entitat és coneixedora del context de pandèmia actual provocada per la COVID-19 i que
acceptem les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el
desenvolupament de l’activitat esportiva en la que els/les nostres gimnastes hi participen.
2. Així mateix, entenc que l’equip de dirigents i l’entitat organitzadora de l’activitat no són
responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant el
desenvolupament de l’activitat esportiva.
3. Que l’entitat i els/les esportistes i membres de la mateixa, coneixen el protocol de l’entitat
organitzadora i es comprometen al seu compliment.
4. Que els equips i grups d’esportistes de l’entitat són grups estables o que respectaran el
procediment i funcionament per tal que estiguin plenament consolidats i que informarem a
l’entitat organitzadora que qualsevol variació del grup estable.
Que entenem per grup esportiu estable i permanent el conjunt de persones (esportistes i
tècnics) que de forma continuada mantinguin contacte estret en la pràctica esportiva i cap
dels seus membres hagi presentat la simptomatologia clínica de la COVID-19.
5. Que l’entitat està en possessió de la declaració de responsabilitat de cada esportista i tutor
on consti:
a. Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment:
• No presenta cap simptomatologia compatible amb la COVID-19
• No ha estat positiu/va de COVID-19 ni ha conviscut amb persones que hagin
estat positives
• No ha estat contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu en
COVID-19 ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta
malaltia.
b. Que l’esportista, procurarà tenir el calendari vacunal actualitzat:
• Que l’esportista en cas de tenir febre o presentar algun dels símptomes
compatibles amb la COVID-19, s’abstindrà d’accedir a la instal·lació
esportiva i no participarà en l’activitat que s’hi pugui desenvolupar,
l’esportista i/o tutor/a haurà d’informar del seu estat als responsables del
club.
• Que l’esportista, si és el cas, el seu tutor/a, ha llegit els protocols de
prevenció, higiene i seguretat disposats per l’entitat organitzadora de
l’esdeveniment i accepta complir responsablement en la seva totalitat les
pautes que hi figuren. Que s’accepta, que en cas d’incompliment d’alguna
d’elles pugui ser exclòs/a de l’activitat i/o instal·lació esportiva.

6. Que les persones responsables de l’entitat de les mesures organitzatives de protecció
individual establertes en el Pla Sectorial, així com a la Resolució SLT/1429/2020 són els
següents:

NOM

DNI

TELÈFON

Cosa que DECLARO RESPONSABLEMENT
A , el (dia) de (mes) de 2022.
I, perquè així consti, als efectes de poder accedir a la instal·lació i participar de les activitats
esportives organitzades per el CLUB RÍTMICA BEGUES, signo la present declaració de
responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta
declaració.

Signatura i segell de l’entitat

