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malor d'edat ¡ proveit añb

amb teléfon

comparec i com millor procedeixi.

DECLARO RESPONSAB!EMENT:

imail

I

I

I

I

I

eue no preseñto cap sirñptomatologia del Coronavirus SAfiS-CoV"2 (febre superior o ¡gual a 37 graus, tos, .fla¡estar

general, sensació de falta d'aire, pérdua delgust, malde cáp.fatiga, malde coll, dolor muscular o vómits i d¡arrea) o amb

qualsevol altres tipus d'inf eccions.

No haver estat po§tiu ni haver estat en contacte properamb alBuna p€rsona o persones amb simptomatolotia provable

o confirmada per infecc¡ó de COVID-19 en els 14 d¡es immediatament anteriors al d€ la signatuñ d'aquest document.

Haver lleg¡t els protocols i mesu.es informatives i de prevenció d' higieñe ¡ seguretat disposats per l'organitzador de

l'activitat ¡ accepto complir responsablement, en la seva totalitat, amb les pautes que hi r¡8uaen, atene¡t-me áixi a la

meva exclus,ó de l'activitat i/o ¡nstal-láció espartiva davant algun incompliñent d'aquestes.

Em comprometo a informar als responsables de I'orgánitzac¡ó de l'activ¡tat esport¡va en cas de presentar símptomes,

donarpos¡t¡u o de I'aparició de qualsevol presqmpte o confirmatcasde COVID-19 en elmeu entorñ familiar ide mantenir

un aontácte estret amb els mate¡xos responsables davant dé qualsevol incidénc¡a,

5. Que

rñenor d'edat del qual 5óc mare/pare/tutor també compleix amb tots els apartats de§crits

Aq¡lesta informac¡ó ser¡ tr¿ctada deforma confid€ncial¡la seva exclusiva finatitatés adoptar les mesures necessáries per evita.

el contagi j la propagació delvirus. En compl¡mentar elpresént document, el sotasignat ator8a elconsentiment exprés perqué

es traclin aquestes dades des del punt de vista rnédic, preventiu i per gestionar l'acció formadora.

A¡xí mateix, es fa saber que en s¡gnar el pesent documert declara conéixer les mesures específiques de protecció i higiene

adoptades eñ la SGEiAF i la Federac¡ó Catalana de Futbol pel correcte desenvolupament de la prád¡ca esport¡va.

I per a que aixíconsti als efectes oportuns,
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