AUTORITZACIÓ PER REINICIAR EL VOLEI DESPRÉS DEL CONFINAMENT
JO

AMB DNI

AUTORITZ A EL/LA MEU/VA FILL/A
QUE JUGA A VOLEI A LA CATEGORIA

AL CLUB ESPORLES VC

A reiniciar els entrenaments, una vegada aprovada la fase 3, i me’n faig
responsable que hi assisteixi amb les següents afirmacions, normativa i mesures:






Que el/la jugador/ no té símptomes de COVID-19, ni ha estat en contacte amb
ningú que els tengui.
Que se li prendrà la temperatura a casa abans de cada entrenament. En el cas
que tengui febre no hi assistirà i s’avisarà al Club.
Que el/la jugador/a està assabentat/da per part de la família de la nova
normativa i mesures higiènic sanitàries i conscienciada de la importància de
complir-les.
Que coneix i accepta la normativa i mesures higiènic sanitàries:
1. Mascareta posada per anar i venir de l’entrenament.
2. Mantenir la distància de seguretat.
3. Cadascú durà la seva aigua que no es pot compartir.
4. Dur dins la motxil.la, el mínim de coses possible: Aigua, desinfectant,
mocadors, bossa per posar la mascareta. Si duim sabates de recanvi, també
durem una bossa, per posar-les-hi, abans de ficar-les dins la motxil.la. Tot
ha d’estar dins la motxil.la durant l’entrenament! No es pot deixar res per
defora! Pensau que, tot això, en arribar a casa s’ha de desinfectar i fer-se
net adequadament per al següent ús.
5. Es desinfectaran mans i braços a tothom abans i després de
l’entrenament.
6. Els entrenaments són d’una hora i mitja, dos dies a la setmana.
7. No es poden utilitzar els vestuaris ni els banys.
8. Entram per la porta principal i sortim per la de darrera.
9. Les portes d’entrada i sortida estaran tancades durant els
entrenaments , per la qual cosa s’ha d’arribar d’hora per entrar amb tot el
grup. Una vegada es tanquin les portes no podrà entrar ningú fins el
següent entrenament.
10. La mútua esportiva ja no ens cobreix aquesta activitat pel que si algú
es lesiona haurà d’anar al metge de la seva assegurança.

Una vegada llegides les mesures i normes, les accepto i signo el consentiment

Esporles a

Signat: pare/mare/ tutor legal

de juny de 2020

