
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ, OBLIGACIÓ 
D’INFORMACIÓ I CONSENTIMENT INFORMAT, PER A PARTICIPAR EN ACTIVITATS ESPORTIVES  

 
En/na ........................................................ amb DNI/NIE ……...…................. en qualitat de 

pare/mare/tutor/a de ........................................................... amb DNI/NIE ……..…................., menor d’edat 

que ⬜ Si / ⬜ No pertany a grups vulnerables o amb necessitats especials d’adaptació.  

Si es que sí, especifiqui: …………………………………………………. 

Entitat que desenvolupa l’activitat: CLUB VOLEIBOL AVAP GIRONA 

Activitat proposada: ENTRENAMENTS I PARTITS DE VÒLEI PLATJA I/O VÒLEI PISTA 

Data de l’activitat: TEMPORADA 2020-21 

Declaro, sota la meva responsabilitat, que sol·licito que la persona menor d’edat referenciada a 

l’encapçalament participi en les activitats del CV AVAP Girona, i que he llegit amb detall la informació 

proporcionada per la pròpia organització i accepto les condicions de participació. Serveixi això als 

seus efectes, expresso el meu compromís amb les Mesures personals d’higiene i prevenció 

obligatòries i assumeixo la possibilitat de contagi per COVID-19. 

 

Marca amb una X segons conformitat 

 
Declaro i accepto la conformitat dels següents 3 punts 

 

Declaració de no formar part dels grups de risc ni de patir símptomes 

Declaro que el/la menor compleix amb els requisits d’admissió establerts per l’entitat responsable de l’activitat:  

o no essent grup de risc; 

o En el cas de patir els símptomes característics, em comprometo a notificar-ho a través de mòbil 

mitjançant trucada, correu electrònic avapgirona@gmail.com o bé missatge telefònic. 

o Durant els últims 14 dies no haver conviscut molt estretament amb una persona afectada pel COVID-

19. 

Declaració d’haver llegit i acceptat de les Mesures personals d’higiene i prevenció davant del COVID-19 

He llegit els compromisos de “Mesures personals d’higiene i prevenció davant del COVID-19” que 

figuren al final d’aquest document.  

Accepto les mesures i procediments que proposa l’entitat. 

Consentiment informat sobre COVID-19 

Declaro que, un cop haver rebut i llegit atentament “Mesures personals d’higiene i prevenció davant 

del Covid-19”, lliurats per l’entitat responsable de l’organització, sóc conscient dels riscos que implica 

la participació del/de la menor de l’activitat en el context de la crisis sanitària provocada pel COVID-

19, que assumeixo sota la meva pròpia responsabilitat. 

 

Signatura del pare/mare o tutor/a 

 

 

A ………..…………..……., el ....….. de …..………..……… de 2020 

  



 

MESURES PERSONALS D’HIGIENE I PREVENCIÓ 

DAVANT DEL COVID-19 DE L’AVAP 

Material que cal dur: 

• Recipient d’aigua d’ús individual. 

• Mascareta. 

• Tovalloleta pel sacat de mans i avantbraços. 

• Vambes de joc/entrenament i calçat de carrer. 

Accés a la instal·lació (entrades i sortides) 

• Respectar de manera estricte els horaris establerts. 

• Reservar distancia de seguretat. 

• Rentat de mans i avantbraços. 

• Evitar contacte amb el material fix de la instal·lació. 

• No es podrà fer ús dels vestidors i lavabos, a excepció que sigui necessari i amb 

posterior neteja. 

• Guardar la bossa a la pista/platja respectant la distancia de 1,5m. 

• Canviar-se de calçat per la pràctica esportiva. 

Gràcies per la vostra atenció i celeritat. 

 

AVAP, agost del 2020. 


