
COMPROMÍS DE RESPONSABILITAT PER A L’ÚS
D’INSTAL·LACIONS PER A UN/A ESPORTISTA

Esportista: ______________________________________________________________________________

Progenitor/a (esportistes menors d’edat): ______________________________________________________

DNI de la persona signant: _________________________________________________________________

Data de naixement de la persona signant: ______________________________________________________

Mitjançant aquest document, jo

Declaro que he estat degudament informat, en un llenguatge objectiu i clar, que la decisió d’utilitzar de les 

-
mia.
Manifest no haver estat en contacte amb persones infectades en els últims 14 dies, no tenir simptomatologies 
com ara tosinas, febre, alteracions del sabor ni olfacte, ni ser persona pertanyent als col·lectius de risc
Manifest que he estat adequadament informat de les mesures que haig de tenir en compte per a reduir els 
riscos, i sé que els responsables de les instal·lacions no poden garantir la plena seguretat en les instal·lacions 
en aquest context.
He estat informat i advertit sobre els riscos que podria sofrir si contrec la malaltia COVID-19, així com les 

sinó també per a la dels altres.
Em comprometo a seguir les directrius del Club o entitat esportiva on exerceixi la meva activitat, de les auto-
ritats sanitàries, que conec degudament.
Entenc el risc i la possibilitat d’infecció per COVID-19, i sóc conscient de les mesures a adoptar per a 
reduir la probabilitat de contagi: distància física, màscara respiratòria, rentat de mans freqüent i romandre a 
casa de manera prioritària. Finalment, fent ús dels drets garantits per la llei, declaro la meva intenció d’usar 

-
ment totes les conseqüències i responsabilitats.

Signatura ______________________________

RISCOS PER A LA SALUT
o En els desplaçaments existeix risc de contagi
o És perillós incomplir la distància física
o És imprudent compartir l’ús de l’equipament
Riscos de la malaltia COVID-19
o Pot provocar la teva asilamiento
o La disminució de la funció pulmonar pot ser una seqüela.
(o altres desconegudes en aquest moment)
o Existeix perill de mort
o Puc ocasionar transmissions secundàries
o Existeixen riscos per a la meva comunitat

CLUB BÀSQUET SANTA MARIA
TEMPORADA 2021/22

Aquest compromís és vàlid
per a totes les activitats
esportives i socials desenvolupades
per el Club Bàsquet Santa Maria
al llarg de la temporada 2021/22.
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