
Declaració responsable de normes d’ús i consentiment individual per a entrenar-se en les
instal·lacions esportives de Tavernes de la Valldigna.

Nom: 
Cognoms:
DNI:                                                                       TLF 
 CLUB : 

Mitjançant este document, declare haver llegit i entès les normes d’ús del poliesportiu i n’accepte
el compliment. 
Declare que la decisió de fer servir les instal·lacions esportives, a fi de mantenir la meua
preparació esportiva, és fruit d’una decisió personal.

MANIFESTE no haver estat en contacte amb persones infectades en els darrers 14 dies, ni tindre
símptomes com ara tos, febre, alteracions del gust o olfacte, ni pertànyer a col·lectius de risc.
- Que estic informat adequadament de les mesures que he de seguir per a reduir els riscs i entenc
que els responsables de les instal·lacions no poden garantir la plena seguretat de les
instal·lacions en este context.
- Que estic informat i advertit sobre els riscs que podria tindre en cas de contraure la COVID-19,
així com de les conseqüències i possibles seqüeles que això podria comportar no només per a la
meua salut, sinó també per a la dels altres.

D’acord amb les manifestacions anteriors: 
1. Em compromet a seguir les directrius de l’entitat esportiva on té lloc la meua activitat, de

les autoritats sanitàries, que conec adequadament, així com les recomanacions indicades
per la instal·lació, federació corresponent i pel meu metge.

2. Entenc el risc i la possibilitat d’infecció per COVID-19 i sóc conscient de les mesures que
he d’adoptar per a reduir la probabilitat de contagi.

3. Declare, fent ús dels drets garantits per la llei, la meua intenció d’usar les instal·lacions
esportives assumint-ne personalment i individualment totes les conseqüències i
responsabilitats.

4. En cas d’incomplir-ne qualsevol, no podré accedir a la instal·lació esportiva a entrenar-me
fins a una nova orde del Departament d’Esports de l’Ajuntament de Tavernes de la
Valldigna. 

Tavernes de la Valldigna,      de  de 2020.

(Firma)
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