
                

Declaració responsable COVID per a esportistes majors i menors d’edat 
Per poder participar a la prova, heu d'omplir el document d'autorresponsabilitat COVID. En cas de participants menors 

d’edat, el/la pare/mare - tutor/a legal ha d'omplir aquest formulari en nom i representació dels menors d'edat que participin a 

alguna de les activitats. L’heu d’entregar complimentat en el moment de la recollida del(s) dorsal(s). No s’entregaran els 

dorsals sense aquest document signat. 

 

-------------------------------------------------------------------- INFORMACIÓ IMPORTANT --------------------------------------------------------- 

La informació proporcionada a continuació serà tractada amb confidencialitat i la seva exclusiva finalitat és adoptar totes les 

mesures necessàries per evitar el contagi i la propagació del virus.  

 

En omplir aquest document declara conèixer les mesures específiques de protecció i higiene adoptades des de la Secretaria 

General d’Esport i Activitat física de la Generalitat de Catalunya (SGEiAF) i aprovat pel PROCICAT, que es troba a l’enllaç: 

https://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/afectacio-del-coronavirus-a-lesport-catala/ 

 

----------------------------------------------------------------- DECLARACIÓ RESONSABLE -------------------------------------------------------- 

Amb la signatura d'aquest document, declaro responsablement: 

1. Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment, les persones avall identificades: 

a) No presentem cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, 

diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

b) No hem estat positius/ives de Covid-19 ni hem conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.  

c) No hem estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de Covid19 ni que hagi tingut 

simptomatologia compatible amb aquesta malaltia. 

        2. Que procurarem tenir el calendari vacunal actualitzat. 

        3. Que, en el cas de tenir febre o presentar algun dels símptomes compatibles amb la Covid-19, ens abstindrem      

d’accedir a la prova. Així mateix, informarem del nostres estat als responsables de la mateixa. 

        4. Que hem llegit els protocols de prevenció, higiene i seguretat disposats per l’entitat esportiva, i acceptem complir 

responsablement en la seva totalitat les pautes que hi figuren. Acceptem, igualment, que en cas d’incompliment 

d’alguna d’elles puguem ser exclosos/es de l’activitat. 

         5. Que coneixem l’obligació d’informar als responsables de l’activitat esportiva de l'aparició de qualsevol cas de Covid-

19 en el nostre entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb els mateixos responsables davant de qualsevol 

incidència. 

 

 

Nom del(s) participant(s) 

majors d’edat 

Prova esportiva Telèfon de contacte Correu electrònic Signatura 

     

     

     

 

Nom del(s) participant(s) 

menors d’edat 

Prova esportiva Telèfon de contacte pare / 

mare / tutor(a) 

Signatura pare / mare / tutor(a) 

    

    

    

 


