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DECLARACIÓ RESPONSABLE PER TEMPORADA 20-21 i LES ACTIVITATS A 
REALITZAR AL A.E. SANT ANDREU NATZARET 
 
Davant de l`actual situació i l’inici d’activitats de la Temporada 20-21 , aquest document fa referència a 
totes les activitats a portar a terme relacionades amb A.E. Sant Andreu Natzaret, allà on es puguin 
desenvolupar, instal.lacions públiques i/o desplaçaments en període de competició. 
Per poder desenvolupar-les, hem establert protocols d’actuació d’acord amb les autoritats competents, 
com Consell Català de l’Esport, Ajuntament de Badalona , etc, així com les recomanacions de la 
Federació Catana de Basquetbol per la pràctica esportiva.  
 
Tot seguint aquestes indicacions i per tal de protegir als nostres participants seguint les directrius del 
Departament de Sanitat,  NO PODRAN ASSISTIR A CAP ACTIVITAT, aquells que: 
 
1. Presentin simptomes propis del COVID-19 
2. Convisquin o tinguin contacte amb una persona que hagi donat positiu en prova COVID-19 o hagui 
tingut simptomes propis del COVID-19 en els ultims 14.  
3. Formin part d’un col.lectiu d’alt risc de contagi o pateixin una patologia greu prèvia que les faci 
vulnerables a la COVID-19. 
 
Jo, en/na...................................................................................................................... amb 
 
DNI................................................ esportista, integrant del A.E. Sant Andreu Natzaret  
 
En cas que aquest sigui menor d’edat , com a tutor/a legal de l’esportista o col.laborador,  
 
En/na ...........................................................................................................amb DNI .................................. 
 
Faig constar el meu compromís de complir integrament els protocols adients pel correcte 
desenvolupament de les activitats , tot cumplint amb les mesures d’higiene personal recomenades. 
 
Confirmo que cumpleixo els protocols relacionats i no estic en cap dels 3 punts exposats anteriorment, 
que podrien condicionar la meva participació en les activitats del Club.  
Així mateix, exonero de qualsevol responsabilitat derivades de l’accés a les diferents instal.lacions on es 
realitzin les activitats programades pel AE Sant Andreu Natzaret i als seus responsables, 
Junta Directiva i col·laboradors, responsabilitzant-me de la pràctica esportiva i activitats relacionades. 
 
En/na 
SIGNATURA DEL JUGADOR/A, INTEGRANT DEL CLUB  O TUTOR/A LEGAL DEL MENOR D’EDAT 

 

 

Atentament 

JUNTA DIRECTIVA  A.E. SANT ANDREU NATZARET 

                                                                                                                                    Badalona, 1 de Setembre de 2020 


