
Signatura

Amb aquest document declare haver llegit i entès el present 
protocol, acceptant complir les normes que hi figuren, 
sent conscient que el no compliment comportaria a la no 
acceptació d’una altra sol·licitud d’ús de les instal·lacions 
esportives municipals.

MANIFEST:
• Que la decisió d’utilitzar les instal·lacions esportives 
municipals és per tal de practicar esport, sent una decisió 
personal.

• No haver estat en contacte amb persones contagiades per 
la Covid19 en els últims 14 dies, ni tenir simptomatologies 
com ara tos, febra, alteracions del gust o olfacte.

• No pertànyer a col·lectius de risc, per la Covid19.

• Que he estat adequadament informat de les mesures que 
he de complir en tot moment per reduir riscos.

I PER AIXÒ:
• Declare, que la meva intenció és fer servir les instal·lacions 
esportives municipals, assumint acatar tota la normativa, 
amb responsabilitat i diligència.

• Assumisc, que en cas d’incompliment de qualsevol norma, 
no podré accedir a les instal·lacions municipals esportives 
per a realitzar els entrenaments fins a nova ordre de la 
Regidoria d’Esports del Verger.

• Declare, fent ús dels drets garantits per la llei, la meva 
intenció d’utilitzar les instal·lacions esportives, assumint 
personal i individualment totes les conseqüències i 
responsabilitats.

PROTECCIÓ DE DADES: L’Ajuntament del Verger, com a 
Responsable del Tractament, l’informa que la finalitat del 
tractament de les seves dades personals és la formalització i 
gestió de la inscripció per a l’accés a instal·lacions esportives 
municipals, així com per mantenir-los informats dels canvis 
que es produiran a aquest respecte, pel Responsable de 
la instal·lació. La legitimació per a l’ús de les seves dades 
està basada en l’interès legítim, acceptació i consentiment 
de l’interessat. Les dades seran destruïdes una vegada es 
comunique la baixa i / o finalitze els períodes legals de 
conservació. Els interessats podran exercir els seus drets 
reconeguts del tractament de les seves dades mitjançant 
una instància presentada davant el Registre d’Entrada de 
l’Ajuntament del Verger, carrer Cervantes, 10, 03770 El Verger, 
Alacant.

La formalització de la inscripció a l’accés de la instal·lació 
esportiva municipal comporta necessàriament i expressa 
l’acceptació de totes les seves condicions.

         Estic d’acord amb

USUARI |  Nom i cognoms:        DNI:

TUTOR / PARE /MARE |  Nom i cognoms:       DNI:

Telèfon:     

Escola Esportiva Municipal o Club:          Categoria:

El Verger _____ de __________________ 2020.

COVID-19. Declaració de responsabilitat de normes d’ús i 
consentiment individual per entrenar a les instal·lacions 
esportives de l’Ajuntament del Verger.



ACCÉS INSTAL·LACIONS:
• Per a fer ús de les instal·lacions esportives municipals, 
els usuaris cal que firmen la fulla de Declaració de 
Responsabilitat de Normes d’Ús.

• Els esportistes hauran d’estar almenys 5 minuts abans 
de l’inici de l’entrenament a la porta d’accés on hauran de 
mantenir la distància de seguretat i on rebran instruccions.

• S’ha habilitat un punt d’entrada i un punt d’eixida i un 
recorregut en un únic sentit.

• Ús obligatori de la mascareta, que només es podrà retirar 
per a la pràctica esportiva.

• Caldrà desinfectar-se els peus i llavar-se les mans abans 
d’accedir a les instal·lacions.

ÚS INSTAL·LACIONS:
• Prohibit dutxar-se.

• Ús NO recomanat del vestuari, però si és necessari: 
aforament màxim de 10 persones en el camp de futbol 
i 6 persones en la pista polisportiva. Ús obligatori de la 
mascareta i distància de seguretat interpersonal de 2 metres

• Habilitació de serveis exclusius per a homes i dones. Només 
podran  ser utilitzats al mateix temps per una única persona.

ESPORTISTES:
• Abstenir-se d’acudir a practicar esport amb símptomes 
vinculats a la Covid-19.

• Els esportistes hauran de dur la seua botella d’aigua i/o 
refresc isotònic per a l’entrenament i el partit, i no el podrà 
compartir amb cap company. Cal posar-li el nom.

• Arribar equipats de casa.

• Cadascú es dutxarà i es canviarà en casa.

EEM EL VERGER:
• Els grups d’entrenaments no hauran de superar els 20 
esportistes, incloent tècnics i personal de l’equip.

• Segons l’esport, s’entregarà un baló propi a cada esportista, 
durant l’entrenament.

• Desinfecció del material esportiu i instal·lacions.

• Hi haurà dispensadors de gel hidro-alcohòlic per diferents 
punts de les instal·lacions.

PROTOCOL ESPORTIU COVID-19
Les Escoles Esportives Municipals i les entitats esportives del 
Verger han establert un protocol per a adaptar-se a la normativa de 
seguretat contra la Covid-19:


