
CONTROL D’ASSISTÈNCIA DE PÚBLIC I DECLARACIÓ RESPONSABLE (1 de 4)

Instal·lació esportiva del CB Sant Josep ubicada al carrer Enric Borràs, 40-42 de Badalona.

Partit: _________________________________________________________________ Data:_____________________ Hora:_________

Seient Nom Cognoms Telèfon DNI Signatura OK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Donada la situació sanitària i la normativa derivada de la COVID-19, s’han establert uns protocols estrictes per l’ús de les

instal·lacions, aforament, higiene, etc. Tot seguint les indicacions del Departament de Salut NO PODRAN ASSISTIR A CAP

ACTIVITAT les persones que:  1- Presentin simptomatologia compatible amb la COVID-19 / 2- Convisquin o hagin tingut contacte

estret amb una persona que hagi donat positiu o amb simptomatologia compatible amb la malaltia en els 14 dies anteriors / 3-

Pateixin una patologia prèvia que les faci vulnerables a la COVID-19 / 4- Tinguin febre. T>37,5º

Tots els assistents signants del present registre, expressen el seu compromís de complir estrictament els protocols d’higiene i

prevenció obligatòries pels participants en l’activitat. I donen fe de que no es troben en cap dels 4 supòsits exposats anteriorment.

Així mateix, exoneren de tota classe de responsabilitats derivades de l’accés a les instal·lacions al CB Sant Josep de Badalona, als

seus responsables, Junta Directiva i col·laboradors, tot fent-se únics responsables de la seva participació i assistència.

Les dades personals incloses en el present formulari d’inscripció seran incorporades en un fitxer, titularitat del Club Bàsquet Sant

Josep - Badalona. que conservarà de manera confidencial i amb ple compliment de les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de

13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). Les dades es destinaran a donar compliment a la normativa

COVID-19 definida per les autoritats competents.
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CONTROL D’ASSISTÈNCIA DE PÚBLIC I DECLARACIÓ RESPONSABLE (2 de 4)

Instal·lació esportiva del CB Sant Josep ubicada al carrer Enric Borràs, 40-42 de Badalona.

Partit: _________________________________________________________________ Data:_____________________ Hora:_________

Seient Nom Cognoms Telèfon DNI Signatura OK
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20

Donada la situació sanitària i la normativa derivada de la COVID-19, s’han establert uns protocols estrictes per l’ús de les

instal·lacions, aforament, higiene, etc. Tot seguint les indicacions del Departament de Salut NO PODRAN ASSISTIR A CAP

ACTIVITAT les persones que:  1- Presentin simptomatologia compatible amb la COVID-19 / 2- Convisquin o hagin tingut contacte

estret amb una persona que hagi donat positiu o amb simptomatologia compatible amb la malaltia en els 14 dies anteriors / 3-

Pateixin una patologia prèvia que les faci vulnerables a la COVID-19 / 4- Tinguin febre. T>37,5º

Tots els assistents signants del present registre, expressen el seu compromís de complir estrictament els protocols d’higiene i

prevenció obligatòries pels participants en l’activitat. I donen fe de que no es troben en cap dels 4 supòsits exposats anteriorment.

Així mateix, exoneren de tota classe de responsabilitats derivades de l’accés a les instal·lacions al CB Sant Josep de Badalona, als

seus responsables, Junta Directiva i col·laboradors, tot fent-se únics responsables de la seva participació i assistència.

Les dades personals incloses en el present formulari d’inscripció seran incorporades en un fitxer, titularitat del Club Bàsquet Sant

Josep - Badalona. que conservarà de manera confidencial i amb ple compliment de les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de

13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). Les dades es destinaran a donar compliment a la normativa

COVID-19 definida per les autoritats competents.
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CONTROL D’ASSISTÈNCIA DE PÚBLIC I DECLARACIÓ RESPONSABLE (3 de 4)

Instal·lació esportiva del CB Sant Josep ubicada al carrer Enric Borràs, 40-42 de Badalona.

Partit: _________________________________________________________________ Data:_____________________ Hora:_________

Seient Nom Cognoms Telèfon DNI Signatura OK
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Donada la situació sanitària i la normativa derivada de la COVID-19, s’han establert uns protocols estrictes per l’ús de les

instal·lacions, aforament, higiene, etc. Tot seguint les indicacions del Departament de Salut NO PODRAN ASSISTIR A CAP

ACTIVITAT les persones que:  1- Presentin simptomatologia compatible amb la COVID-19 / 2- Convisquin o hagin tingut contacte

estret amb una persona que hagi donat positiu o amb simptomatologia compatible amb la malaltia en els 14 dies anteriors / 3-

Pateixin una patologia prèvia que les faci vulnerables a la COVID-19 / 4- Tinguin febre. T>37,5º

Tots els assistents signants del present registre, expressen el seu compromís de complir estrictament els protocols d’higiene i

prevenció obligatòries pels participants en l’activitat. I donen fe de que no es troben en cap dels 4 supòsits exposats anteriorment.

Així mateix, exoneren de tota classe de responsabilitats derivades de l’accés a les instal·lacions al CB Sant Josep de Badalona, als

seus responsables, Junta Directiva i col·laboradors, tot fent-se únics responsables de la seva participació i assistència.

Les dades personals incloses en el present formulari d’inscripció seran incorporades en un fitxer, titularitat del Club Bàsquet Sant

Josep - Badalona. que conservarà de manera confidencial i amb ple compliment de les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de

13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). Les dades es destinaran a donar compliment a la normativa

COVID-19 definida per les autoritats competents.
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CONTROL D’ASSISTÈNCIA DE PÚBLIC I DECLARACIÓ RESPONSABLE (1 de 4)

Instal·lació esportiva del CB Sant Josep ubicada al carrer Enric Borràs, 40-42 de Badalona.

Partit: _________________________________________________________________ Data:_____________________ Hora:_________

Seient Nom Cognoms Telèfon DNI Signatura OK
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Donada la situació sanitària i la normativa derivada de la COVID-19, s’han establert uns protocols estrictes per l’ús de les

instal·lacions, aforament, higiene, etc. Tot seguint les indicacions del Departament de Salut NO PODRAN ASSISTIR A CAP

ACTIVITAT les persones que:  1- Presentin simptomatologia compatible amb la COVID-19 / 2- Convisquin o hagin tingut contacte

estret amb una persona que hagi donat positiu o amb simptomatologia compatible amb la malaltia en els 14 dies anteriors / 3-

Pateixin una patologia prèvia que les faci vulnerables a la COVID-19 / 4- Tinguin febre. T>37,5º

Tots els assistents signants del present registre, expressen el seu compromís de complir estrictament els protocols d’higiene i

prevenció obligatòries pels participants en l’activitat. I donen fe de que no es troben en cap dels 4 supòsits exposats anteriorment.

Així mateix, exoneren de tota classe de responsabilitats derivades de l’accés a les instal·lacions al CB Sant Josep de Badalona, als

seus responsables, Junta Directiva i col·laboradors, tot fent-se únics responsables de la seva participació i assistència.

Les dades personals incloses en el present formulari d’inscripció seran incorporades en un fitxer, titularitat del Club Bàsquet Sant

Josep - Badalona. que conservarà de manera confidencial i amb ple compliment de les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de

13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). Les dades es destinaran a donar compliment a la normativa

COVID-19 definida per les autoritats competents.
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