
BÀSQUET ASSOCIACIÓ EIXIC

PROTOCOL PARTITS BÀSQUET -TEMPORADA 2021-2022

Benvolgudes famílies,

Us fem arribar aquest document per fer-vos arribar diverses informacions en relació amb

l’extraescolar de bàsquet de competició.

La primera informació que us volem transmetre és que aquest curs 2021-22, els equips de bàsquet

de l’Associació EIXIC Lleure i Esport participarem en les competicions de la Federació Catalana de

Bàsquet i el Consell Escolar de Barcelona a les instal·lacions de l’Institut Escola Eixample.

El segon punt a tractar és la presència de públic en els partits; tant en dissabte com en divendres

podrà assistir públic a veure els partits de bàsquet. Així doncs, a continuació, concretem tots els

punts a tenir en compte per ser públic present en els partits com a locals.

PROTOCOL PARTITS LOCALS - ASSOCIACIÓ EIXIC LLEURE I ESPORT

- Els jugadors i jugadores entraran a les instal·lacions de l'Institut Escola Eixample a hores

diferenciades respecte les famílies. Sempre acompanyats/ades pel seus entrenadors/es, 30

minuts abans del partit.

- Els jugadors/es hauran de portar la mascareta posada en totes les zones comuns exceptuant

quan realitzin l’activitat esportiva a la pista.

- Les famílies accediran a les instal·lacions de l’Institut Escola Eixample 15 minuts abans de

l’inici del partit. No es podrà accedir abans per romandre al centre, ni després del registre

d’entrada.

- Tota família/acompanyant que accedeixi a les instal·lacions de l’Institut Escola Eixample,

haurà de proporcionar les dades; noms, cognoms, DNI, telèfon de contacte i signatura per

seguir el protocol de registre de públic establert per les Federacions i els Consell d’Esport.

- El públic sempre portarà posada la mascareta en espais comuns, exteriors o interiors. Si no

és així, el responsable COVID19 li farà saber i advertirà que no està complint les mesures

higiènico-sanitàries que marca el protocol.

- El públic només podrà accedir a la pista poliesportiva i ningú, podrà sortir d’aquest espai des

de l’entrada fins la finalització del partit. L’entrada i sortida estaran tancades durant el

transcurs del partit per protocol i seguretat.



- El públic només podrà estar format per 15 persones per cadascun dels equips; 15

acompanyants locals i 15 acompanyants visitants. Es recomana que hi hagi un sol

acompanyant per jugador/a.

- Els grups d’acompanyants (famílies dels respectius equips) estaran separats. Les famílies

podran utilitzar el banc que es troba al pati i la galeria. Així doncs, no es podrà accedir a la

zona de banquetes ni al sorral.

- Recordem que el públic no podrà menjar ni beure durant el transcurs del partit dins de les

instal·lacions de l’Institut Escola Eixample.
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