DECLARACIÓ RESPONSABILITAT: ÚS DELS VESTIDORS
DEL PAVELLÓ JOEL GONZALEZ, VILAFANT

Per la present, seguint l’última resolució del Govern, es permet la reobertura i utilització dels
vestidors sempre que la seva utilització sigui indispensable. Us recordem que per prevenció, es
recomana no fer-los servir per tal d’evitar-ne aglomeracions i deixar-los només per a aquells/es
que no tinguin més opció.
Us recordem que:
•
•
•
•
•
•

Teniu disponibilitat d’ús dels vestidors nº 1 o nº2 (la recepció us ho confirmarà)
No es pot sobrepassar en cap cas, l’aforament estipulat al vestidor: màxim 4 persones.
Cal fer-ne un bon ús i deixar la instal·lació amb perfecte estat.
No es deixaran bosses, objectes ni pertinences al vestidor (caldrà deixar-ho a pista).
Podran fer ús dels vestidors el/les majors de 16 anys que tinguin permesa la represa de la
competició.
Està prohibit la utilització de música als vestidors.

Cada setmana caldrà que el/la responsable de l’equip faci arribar a info@cevilafant.com i
mcastro@vilafant.cat el present document firmat.

En/Na

......................................................................................................

amb

DNI/NIE................................ En qualitat d’ ENTRENADOR/A i/o REPRESENTANT de l’equip
....................................................................
Declaro responsablement:
1. Que controlaré el respecte d’aforament marcat als vestidors.
2. Que els jugadors que hi accedeixen no han presentat símptomes compatibles amb la
COVID-19 en els darrers 14 dies, ni han conviscut amb persones que hagin estat positives,
ni han estat contacte estret.
3. Que accepto i vetllaré pel compliment de la normativa en els vestidors per part dels
jugadors/es del meu equip.
4. Que només en faran ús els/les jugadors/es que els hi és estrictament indispensable.
5. Que no es deixaran bosses, objectes ni pertinences als vestidors durant la realització de
l’entrenament.
6. Que faré extensiva aquesta informació a tots els meus jugadors/es.
7. Que es respectarà l’horari de la instal·lació

SIGNAT:

LLOC/DATA: _____________________________________________

És obligatori inscriure's amb antel·lació als partits. L'objectiu principal és garantir la traçabilitat de totes les
persones assistents a cada partit. D'altra banda, permet garantir l'aforament adequat a la instal·lació esportiva
seguint les mesures de seguretat indicades per les autoritats sanitàries i locals.
El dia de partit un responsable de l’equip visitant haurà de lliurar aquest full de registre emplenat al
responsable local. El públic podrà accedir a la grada quan el responsable de l’equip local els autoritzi a ferho, prèvia desinfecció de mans i presa de temperatura.
L'assistència com a públic implica l'acceptació d'aquestes condicions i el compliment de la normativa de les
instal·lacions esportives.

REGISTRE D’ACTIVITAT – CONTROL D’ASSISTÈNCIA DE PÚBLIC
EQUIP VISITANT:
DATA I HORA
ORDRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

NOM

1R COGNOM

2N COGNOM

TELÈFON

