
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

-

-

-

Signatura ______________________________

CLUB BÀSQUET SANTA MARIA
TEMPORADA 2022/23

Aquest compromís és vàlid per a totes les activitats
esportives i socials desenvolupades per el Club Bàsquet Santa Maria
al llarg de la temporada 2022/23.

Declaro que he sigut degudament, informat, en un llenguatge objectiu i clar, que la decisió d’utilitzar les 
instal·lacions esportives per motiu de les diferents activitats desenvolupades pel Club Bàsquet Santa 
Maria -entrenaments, campus, diades i qualsevol altra al llarg de la temporada- així com en els desplaça-
ments per motiu de competicions i tornejos, amb la �nalitat de mantenir la meva preparació com a 
esportista, o la del meu �ll o �lla menor d’edat, és frut d’una decisió personal, en la qual he pogut valorar 
i ponderar conscientment els bene�cis i efectes de l’entrenament i la competició, així com els riscos per 
la salut que pot comportar en el seu desenvolupament -risc de lesions i/o malalties- tant en circumstàn-
cies normals, com en circumstàncies anòmales com fases agudes de propagació de malalties infeccio-
ses/contagioses o pandèmia.

Cas de produïr-se les esmentades circumstàncies excepcionals entenc que és una responsabilitat perso-
nal ser coneixedor dels possibles riscos d’infecció, de les mesures a adoptar per a reduir el risc de contagi 
i, en tot cas, em comprometo a seguir i respectar les mesures i/o indicacions que marqui el Club Bàsquet 
Santa Maria, sempre i quan aquestes s’ajustin a les directrius marcades per les autoritats sanitàries 
competentes i al marc reglametari i legal dictats per les autoritats en aquestes circumstàncies especials.

Finalment, fent ús dels drets garantits per la llei, declaro la meva intenció d’usar les instal·lacions esporti-
ves, o de que ho faci el meu �ll o �lla menor d’edat, assumint individualment totes les conseqüències i 
responsabilitats.
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