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PROTOCOL ACCÉS PÚBLIC PAVELLÓ EUSEBI MILLAN 
 
 

- Cada equip podrà fer accedir, com a màxim, 2 acompanyants per jugador/a  quan els partits siguin 
a pista central i 1 acompanyant per jugador/a quan els partits siguin a pista lateral  per assistir com 
a públic als partits. 
 
- De manera prèvia, les persones assistents com a públic seran degudament registrades mitjançant 
el DOCUMENT DE REGISTRE DE PÚBLIC de la FCBQ que adjuntem.  
 
- El DOCUMENT DE REGISTRE DE PÚBLIC haurà de fer-se arribar al club via correu electrònic a: 
secretaria@maresmeboet3v.com tenint com a termini màxim d’entrega les 14:00 hores de la tarda 
del divendres de la mateixa setmana del dia de partit. 
 
- Tota persona que no figuri en el document de registre de públic, no podrà accedir a les instal·lacions. 
 
- L’accés de les persones assistents com a públic s’efectuarà 15 minuts abans de l’inici del partit, 
sempre i quant el partit anterior hagi finalitzat, i caldrà fer-se seguint les indicacions del personal 
del club. 
 
- Les persones que accedeixin al pavelló hauran de dur la mascareta ben posada en tot moment i no 
es permetrà beure ni menjar dins la instal·lació. 
 
- Un cop dins, el públic assistent no podrà estar entrant i sortint de la instal·lació. Hauran de 
romandre dins d’ella fins la finalització del partit i, en cas que hagin de sortir, no es tornarà a permetre 
l’accés. 
 
- Els seients disponibles estaran degudament senyalitzats i separats per tal de mantenir la normativa 
d’aforament i protocol COVID-19. Les persones assistents com a públic hauran d’ocupar els seients 
disponibles tenint sempre en compte els nuclis familiars però, en cap cas, sense ocupar zones de 
seient no disponible per mantenir aquests nuclis. 
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