CAMPUS MARIA PINA

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
(Emplenar per el/la/els/les representant/s legal/és si el/la jugador/jugadora és menor d'edat)
En/Na , ___________________________________________amb DNI/NIF________________ i
domicili en el carrer/plaça/avinguda , ______________________________________________
núm _______ de __________________________ , CP___________ , telèfon ______________ i
correu electrònic_________________________________________________________
En/Na ___________________________________, amb DNI/NIF ______________________ i
domicili en el carrer/plaça/avinguda, ______________________________________________
núm.__________ de_____________________, CP _____________, telèfon ______________ i
correu electrònic ______________________________________________________________
representant/s legal/es del/de la jugador/a menor de edat amb nom i cognoms,
__________________________________________ jugador/a del campus Maria Pina
en la localitat del Genovés província de València durant els dies 28,29 i 30 de decembreDECLARE/DECLAREM QUE:
• Com a representant/s legal/és declare/declarem el meu/el nostre compromís amb el
compliment de les normes de salut i higiene per al jugador/a, d'acord amb els protocols
determinats en el pla de contingència del campus en el que està inscrit/inscrita el
jugador/a.
• Em/Ens compromet/comprometem també a controlar diàriament l'estat de salut del
jugador/a dalt indicat abans d'acudir al lloc d’entrenament, mitjançant l'observació de la
simptomatologia pròpia de la COVID-19 (tos, febre, dificultat en respirar, etc.) i el
mesurament de la temperatura corporal, no acudint al recinte esportiu en el cas de
presentar simptomatologia o una temperatura corporal major de 37,5 °C. Es mantindrà
aquesta situació de no assistència al recinte esportiu, fins que el/la professional
sanitari/sanitària de referència confirme l'absència de risc per al jugador/a i per a la resta
de jugadors/es del campus
• He/Hem llegit les indicacions que el campus Maria Pina ens ha fet saber i ens
comprometem a portar-les a terme.
_______________________ a _______de ___________de 20___
Signatura del representant/s legal/s

Signat
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CAMPUS MARIA PINA
ÉS RESPONSABILITAT DE TOTS FER UN CB CAMPUS MARIA PINA LLIURE DE COVID 19
• Les jugadores i jugadors no podran accedir al pavelló fins que el responsable del seu equip els autoritze.
Per tant hauran d’acudir un moment abans de l’hora d’entrenament (es recomana 10 min abans de
l’entrenament). En cas de que algun jugador/a arribe més tard no podrà accedir a la pista mentre el
conserge o algun responsable del club l’autoritze i complesca la normativa establerta en el protocol.
•

Les jugadores i jugadors hauran de vindre amb la temperatura presa des de casa i en cas de superar els
37.5ºC o presentar qualsevol símptoma compatible amb el Covid-19, haurà de permanéixer a casa i no
acudir a l’entrenament

•

Una vegada siga l’hora d’accés al pavelló per a entrenar hauran d’accedir per les línies que estan
assenyalades en la instal·lació esportiva.

•

Les jugadores i jugadors hauran de portar la mascareta posada i guardar la distància de seguretat.

•

A l’entrada del pavelló es procedirà a la desinfecció dels esportites tant de les mans com de les sabates
que porten posades. Si algun jugador o jugadora porta sabates per entrenar en la seua borsa, aquestes
també s’hauran de desinfectar.

•

L’accés a la pista sempre serà pel corredor de vestidors.

•

Les borses de cada jugador/a es deixarà en la grada sempre guardant la distància de seguretat respecte
als seus companys /es. En aquestes borses hauran de portar la beguda per a hidratar-se durant la sessió i
es recomana portar un entrepà per a l´hora d’esmorzar (que no es pot compartir)

•

La mascareta no se la podran llevar fins que el seu entrenador/a els autoritze, moment en que s’iniciarà
l’entrenament.

•

Està prohibit utilitzar els vestidors.

•

En cas de necessitar accedir als banys, s’haurà de sol·licitar la clau al conserge, el qual obrirà la porta del
mateix i després la desinfectarà.

•

Els pares i mares tenen prohibit l’accés a la instal·lació.

•

A l’entrada a la pista hi haurà una botella amb gel hidroalcohòlic per si es necessita durant l’entrenament.

•

Una vegada acabat la sessió l’entrenador/a haurà de comunicar-ho als jugadors/es per tal de que es
posen la mascareta i eixir per la zona habilitada.

•

Totes les jugadores i jugadors hauran de signar una Declaració Responsable i en cas de ser menors
d’edat pel seu mare/pare o tutor/a.
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