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DECLARACIÓ DE SOTMETIMENT A LES 
REGLES ESPECÍFIQUES DE LA PANDÈMIA 

Regatista/Técnic ________________________________________________ 

Cognoms  ________________________________________________ 

Nom ________________________________________________ 

Tfn. de contacte ________________________________________________ 

Club ________________________________________________ 

Nom de la regata ________________________________________________ 

Nº de Vela ________________________________________________ 

Direcció d'allotjament 
durant la competició 

________________________________________________
________________________________________________ 
 

 

(només en cas de ser menor) 

Pare, mare, tutor(a) 

 
 
DNI nº___________________________________________ 

Cognoms ________________________________________________ 

Nom ________________________________________________ 

Tfn. de contacte ________________________________________________ 

 

El/la signant, DECLARA 

1. Sotmetre's diàriament al control de la temperatura corporal a l'ingrés de les instal·lacions i en 

quantes ocasions siga requerit per a això. 

2. Ser coneixedor de l'obligació de romandre en el seu domicili o allotjament en cas de febre superior 

a 37,5° o en presència d'altres símptomes relacionats amb el virus SARS-COV-V2. 

3. Ser coneixedor que, si presenta símptomes compatibles amb el virus, es compromet a tornar 

immediatament al seu domicili o allotjament i a no romandre en les instal·lacions esportives. 

4. No haver estat en contacte directe amb persones diagnosticades positiu al virus. 

5. No haver transitat o viatjat a o des de llocs sotmesos a quarantena. 

6. Comprometre's a respectar totes les normes i instruccions, especialment la distància 

*interindividual, i a observar les regles d'higiene, especialment una freqüent rentada de mans i a 

l'ús de màscara en tot moment en què no siga possible mantindre una distància *interindividual 

superior a 1 ½ metre. 

7. Que el número de telèfon indicat és el número actiu en el qual podrà ser localitzat en cas necessari. 

En  , a        de  de 2020 

 

 

Signatura(pare/mare/tutor/a en cas de menors) 
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