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ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS ON QBASKET
PARTITS COM A EQUIP LOCAL
 
 
 

- Es permetrà l’accés de públic
l’aforament permès, garantint 
que disputin cada partit. 

 
 
- Accés dels equips visitants
            

Tots els equips visitants, hauran de presentar el full de compromís de grup estable
tots  els membres del equip (
tècnic es podrà realitzar 40

 
- Accés del públic i acompanyants
            

- Tot el públic i acompanyant
instal·lacions esportives on QBasket jugui com a local.

 
- A l’entrada de cada instal·lació esportiva 

fulls de compromís de resp
mitjans per registrar-se mitjançant codi QR.

 
- Tan bon punt s’acabi el partit

instal·lació i  esperar a l’exterior de la
l’accés per  l’entrada del següent grup de públic

  
- Es prega puntualitat a l’hora d’accedir a la instal·lació, així com a la finalització

partit.   Es permetrà 
del partit, sempre i quan el partit immediatament anterior hagi finalitzat.

  
- Un cop iniciat el partit

mateix. Si alguna persona del públic
parts o durant el transcurs del partit
INSTAL·LACIÓ 

 
- El fet de registrar-se amb el codi QR no garanteix el accés a la

arribat al màxim de l’aforament permès. 
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ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS ON QBASKET SANT CUGAT DISPUTA ELS SEUS 
PARTITS COM A EQUIP LOCAL 

Es permetrà l’accés de públic i acompanyants a les instal·lacions 
arantint l’accés de dos acompanyants per jugador

  

Accés dels equips visitants: 

Tots els equips visitants, hauran de presentar el full de compromís de grup estable
tots  els membres del equip (Annex 4 protocol covid FCBQ). L’accés de jugadors i cos 
tècnic es podrà realitzar 40 minuts abans de l’hora fixada per l’inici del partit.

públic i acompanyants: 

acompanyants hauran d’utilitzar el codi QR per accedir a les diferents 
esportives on QBasket jugui com a local. 

cada instal·lació esportiva hi haurà una taula amb gel hidroalcohòlic i 
fulls de compromís de responsabilitat per aquelles persones que no disposin dels 

se mitjançant codi QR. 

Tan bon punt s’acabi el partit, el públic i acompanyants haur
instal·lació i  esperar a l’exterior de la mateixa la sortida dels jugadors, deixant lliure 

per  l’entrada del següent grup de públic i acompanyants.

Es prega puntualitat a l’hora d’accedir a la instal·lació, així com a la finalització
.   Es permetrà l’accés a la instal·lació 5 minuts abans de l’hora prevista per

del partit, sempre i quan el partit immediatament anterior hagi finalitzat.

Un cop iniciat el partit, no es podrà sortir de la instal·lació fins a la finalització del 
Si alguna persona del públic i acompanyants surt de la instal·lació a les mitg

parts o durant el transcurs del partit, NO PODRA TORNAR A ACCEDIR A LA 

se amb el codi QR no garanteix el accés a la
arribat al màxim de l’aforament permès.     

Cugat del Vallès   

DISPUTA ELS SEUS 

a les instal·lacions fins al màxim de  
de dos acompanyants per jugador d’ambdós equips 

Tots els equips visitants, hauran de presentar el full de compromís de grup estable amb 
accés de jugadors i cos 

inici del partit. 

QR per accedir a les diferents 

hi haurà una taula amb gel hidroalcohòlic i 
onsabilitat per aquelles persones que no disposin dels 

hauran d’abandonar la 
jugadors, deixant lliure 
 

Es prega puntualitat a l’hora d’accedir a la instal·lació, així com a la finalització del 
hora prevista per l’inici 

del partit, sempre i quan el partit immediatament anterior hagi finalitzat. 

, no es podrà sortir de la instal·lació fins a la finalització del 
surt de la instal·lació a les mitges 

NO PODRA TORNAR A ACCEDIR A LA 

se amb el codi QR no garanteix el accés a la instal·lació, si s’ha 


