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Declaració responsable en relació a la situació de la pandèmia Covid-19 

 
Nom i Cognoms:.......................................................................................................................                                                                                              

DNI/NIE:......................................................Telèfon de contacte:.............................................. 

Lloc, dia i hora del partit........................................................................................................... 

 

Declaro responsablement: 

1. Que sóc coneixedor/a del context de la pandèmia Covid-19 i que accepto les 
circunstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar. Així mateix, entenc que 
l’equip de dirigents de l’entitat organitzadora de l’activitat no són responsables de les 
contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l’activitat. 

2. Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb 
les actuacions necessàries que poden haver-se de dur a terme si apareix un cas d’un 
menor d’edat amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el 
desenvolupament de l’activitat. 

3. Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment: 

a) No presento cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat 
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

b) No he estat positiu/iva de Covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o 
hagin estat positives. 

c) No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de Covid-
19 ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia. 

4. Que he llegit els protocols de prevenció, higiene i seguretat disposats per l’entitat 
esportiva, i accepto complir responsablement en la seva totalitat les pautes que hi 
figuren. Accepto, igualment, que en cas d’incompliment d’alguna d’elles pugui ser 
exclòs/sa de l’activitat i/o de la instal·lació esportiva. 

Signatura  
 
 
 
A                                     ,            de                 de 202 
 
 
 
 
 
 
 
Protecció de dades: 
En compliment del Reglament 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informen que: 
Finalitat del tractament de les vostres dades: Salvaguardar la salut de la comunitat i el control per fer front a la Covid-19 i la seva 
propagació. 
Destinataris: No es cediran dades a tercers, tret que sigui d’obligació legal. 
Conservació: les dades seran conservades durant el temps necessari per a les finalitats del tractament per a les quals han estat 
recollides.  

 


