
 

 

PROTOCOL PARTITS PAVELLÓ CE MONTSENY 

(JUGADORS/ES I EQUIP TÈCNIC) 

 

 L’accés es farà per la porta del pavelló, seguint estrictament les 

indicacions de mobilitat fixades. 

 A l’entrada, caldrà aplicar-se el gel hidroalcohòlic. 

 El cos tècnic dels equips cal que portin la mascareta en tot 

moment, sense cap excepció.  

 Els jugadors/es cal que portin la mascareta en tot moment, amb 

l’excepció del moment de la pràctica esportiva.   

 Els jugadors/es i tècnics cal que omplin un formulari amb les 

dades següents: data, noms, cognoms, telèfon. En aquest 

formulari cal afegir les dades dels 3 acompanyants  per poder  

garantir la  traçabilitat. Clica aquí. (Cal omplir el formulari abans 

del divendres anterior a la jornada de competició a les 12:00h) 

 Els vestidors tindran un 50% d’aforament del seva capacitat 

normal (màxim 7 persones). Totes les pertinences s’hauran de 

treure fora dels vestidors al costat de l’espai d’entrenament. Els 

jugadors/es disposen d’unes armariets per guardar els objectes 

de valor. Les dutxes estaran fora de servei. 

 Cal portar una ampolla d’aigua d’us personal.  

 Cal netejar el material esportiu després d’utilitzar-lo (demaneu  al 

conserge  el material de neteja) 

https://forms.gle/dvzZCfS95RPghQT77


 

 

PROTOCOL PARTITS PAVELLÓ CE MONTSENY 

(PÚBLIC ASSISTENT) 

 

 L’accés es farà per la porta del pavelló, seguint estrictament 

les indicacions de mobilitat fixades. En cas que s’estigui 

disputant un partit, no es podrà accedir al recinte fins que la 

graderia estigui completament buida.  

 A l’entrada, caldrà aplicar-se el gel hidroalcohòlic. 

 El públic assistent cal que porti la mascareta en tot moment, 

sense cap excepció. 

 L’accés a graderia serà de forma esglaonada i només es podrà 

sortir a la mitjà part i al finalitzar el partit. La graderia tindrà 

un aforament limitat de 3 acompanyants per jugador/a, amb 

espais diferenciats entre els locals i visitants. Al finalitzar el 

partit corresponent cal que TOT el públic abandoni la 

graderia. 

 Tot el públic assistent haurà d’estar registrat en el formulari 

que han d’omplir els jugadors/es i tècnics 

Clica aquí. (Cal omplir el formulari abans del divendres 

anterior a la jornada de competició a les 12:00h) 

https://forms.gle/dvzZCfS95RPghQT77

