
 

          
 
 

NORMES I PROTOCOLS – PARTITS DE BÀSQUET 
  

 
 No està permesa l’assistència de públic a les nostres instal·lacions. 
 L’Equip visitant haurà de portar el seu gel hidroalcohòlic. 
 L’entrada a les instal·lacions estarà disponible 30 minuts abans del partit. 
 L’accés serà per la porta de fusta situada al Carrer Teresa Guasch. 
 Per tal de garantir la traçabilitat de totes les persones assistents al partit, es realitzarà un control 

d’accés amb identificació de tots els assistents, els quals estaran obligats a donar les seves dades 
personals i de contacte. Aquestes dades seran recollides al llistat de l’annex I 

 El responsable de cada club serà l’encarregat de recollir aquest registre de participants de l’equip 
que disputa el partit. 

 S’accedirà quan l’equip estigui al complet, i s’hagi  entregat el paper amb les dades que demana 
el protocol de la FCBQ (annex I). 

 Abans d’accedir es prendrà la temperatura a tots els membres de l’equip, (jugadors i tècnics). A 
l’accés hi haurà gel hidroalcohòlic. 

 També hi haurà de gel hidroalcohòlic a peu de pista. 
 Els jugadors han de venir vestits de casa amb la roba de partit. 
 Les bosses que portin els participants s’hauran de deixar darrera la banqueta de l’equip. 
 La mascareta serà d’ús obligatori a la banqueta i en totes les instal·lacions. Només es pot treure 

en el moment de jugar. 
 No està permès escopir. S’ha d’utilitzar mocadors de paper, i una vegada fets servir s’han de 

llençar a la paperera. 
 Al finalitzar el partit, i per sortir de les instal·lacions, sortirà primer l’equip visitant (al complert). 
 Les banquetes es desinfectaran al finalitzar cada partit. 
 Hi haurà líquid desinfectant per a les pilotes, a l’abast de tothom. 

 
Clàusula recollida de dades genèrica. En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el 
Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD), l’informem que les dades 
personals aportades en aquest formulari seran tractades per ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DEL COL.LEGI SANT JOSEP DE REUS, amb la 
finalitat exclusivament de control accés instal·lacions esportives per minimitzar el risc de contagi de la covid-19. Aquestes dades es 
conservaran mentre duri la finalitat per la qual s’han obtingut (30 dies) i sempre que no exerceixi cap dret dels que l’emparen. No es 
comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades sense el seu consentiment 
previ. Un cop les seves dades ja no siguin necessàries, es suprimiran amb les mesures de seguretat adequades. Així mateix, l’informem que té 
dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a 
ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DEL COL.LEGI SANT JOSEP DE REUS, amb domicili C/ RAVAL ROBUSTER, 30 43204 REUS (TARRAGONA) o 
enviant un correu electrònic a junta@ampasantjosep.org, junt amb una fotocòpia del seu DNI o document anàleg en dret, indicant el tipus 
de dret que vol exercir. Té igualment dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a 
la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del mateix. També té dret a presentar una reclamació, si considera que el tractament de 
dades personals no s'ajusta a la normativa vigent, davant l'Autoritat de control (www.agpd.es). 
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ANNEX I. LLISTAT DE CONTACTES DE L’EQUIP A ENTREGAR ABANS DE JUGAR EL PARTIT 
Entitat/club: 
Equip: 
Responsable equip: 
Telèfon responsable: 
Data i hora del partit: 
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RELACIÓ JUGADORS/ES

RELACIÓ TÈCNICS

 


