
   DECLARACIÓ RESPONSABLE PER LA PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA 

«Comença a fer La Mitja 2022»

Mitjançant aquest document em responsabilitzo de la meva participació en el programa Comença a fer
La Mitja 2022 i em comprometo a complir les directrius dels Organitzadors del programes i dels tècnics i
tècniques del grup on participi.

En aquest sentit, declaro que soc coneixedor/a de les mesures a adoptar per reduir la possibilitat de
contagi:  distància de seguretat, mascareta respiratòria i rentat de mans.

Per tant, declaro responsablement:

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

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

• No he estat positiu de covid, ni he conviscut ni he estat en contacte estret, amb persones que
siguin o hagin estat positives o tinguin simptomatologia compatible amb aquesta malaltia

2. Em comprometo a:

• porta la mascareta respiratòria fins el moment de començar l’activitat física dels entrenaments

• a posar-me la mascareta just al finalitzar l’activitat física que comporta l’entrenament

• i per tant, a realitzar els estiraments amb la mascareta posada

• a  mantenir  les  distàncies  de  seguretat  possible amb  els  altres  participants  del  meu  grup
d’entrenament

• a no assistir als entrenaments ni accedir a les instal·lacions esportives en cas de presentar algun
símptoma compatible amb la covid-19, fins que no s’hagi descartat la malaltia o haver-la superat
(alta mèdica).

• a  NOTIFICAR  a l’ajuntament de Granollers (Servei d’Esports) com a Organitzador del programa
i al meu/meva entrenador/a en el cas de ser positiu per covid-19.

3. I  accepto de poder ser exclòs del programa Comença a fer La Mitja 2022 en cas d’incompliment
d’algun dels punts anteriors.

I perquè així consti, signo la present declaració de responsabilitat i consento explícitament el tractament
de les dades que hi ha en aquesta declaració.

                             

L'incompliment d’aquest compromís pot ser motiu d'expulsió del programa


