
DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ACCEPTACIÓ OBLIGACIÓ D’INFORMACIÓ I CONSENTIMENT PER LA PARTICIPACIÓ A 
LA I EDICIÓ DEL TORNEIG TORNA EL BÀSQUET CATALÀ ORGANITZAT PER LA FBC.

PARTICIPANT 

NOM I COGNOM: _______________________________ 

DNI/NIE:    _______________________________ 

REPRESENTANT LEGAL ( només si la persona participant és menor d’edat) 

NOM I COGNOM: _______________________________ 
DNI/NIE:                 _______________________________ 

EQUIP:       ____________________________________________ 

Declaro sota la meva responsabilitat: 

que sol·licito participar en les activitats de la organització exposada, i que he llegit amb detall la informació 

proporcionada per la pròpia organització i accepto les condicions de participació, expresso el meu compromís 

amb les Mesures personals d’higiene i prevenció obligatòries i assumeixo tota la responsabilitat davant la 

possibilitat de contagi per COVID-19. 

 Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid19 i que accepto les

circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l’activitat

d’educació en el lleure i el basquetbol, en la que participo. Així mateix, entenc que l’equip de dirigents i

l’entitat organitzadora de l’activitat no són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en

relació a la pandèmia durant l’activitat.

 Que em comprometo a notificar el motiu d’absència a través de mòbil mitjançant trucada o missatge

telefònic.

 Que la persona participant al Torneig presenta absència de malaltia i simptomatologia compatible amb

la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós

 Que he llegit els protocols de prevenció, higiene i seguretat disposats per l’entitat esportiva, i accepto

complir responsablement en la seva totalitat les pautes que hi figuren.

 Que, un cop haver rebut i llegit atentament la informació que contenen els documents lliurats per l’entitat

responsable de l’organització, sóc conscient dels riscos que implica la participació en l’activitat en el

context de la crisis sanitària provocada pel COVID-19, que assumeixo sota la meva pròpia responsabilitat.

 Que no ha conviscut o no ha tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o

amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de

l’activitat.

Signatura de la persona participant o representant legal 

A Barcelona,  a   ______________ de _____________de 2020 
_________________________________ 
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