
DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LES FAMÍLIES AMB RELACIÓ A LA SITUACIÓ
DE PANDÈMIA GENERADA PER LA COVID-19 I D’ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS PER
A PARTICIPAR EN ACTIVITATS ESPORTIVES D’ESTIU PER A MENORS DE 18 ANYS
ESTIU 2021

En/na  ...............................................................................  amb  DNI/NIE  ……...….................

en qualitat de pare/mare/tutor-a de ...................................................................., menor d’edat

Declaro sota la meva responsabilitat

Que el meu fiil/ filla està inscrit a:
CURS NATACIÓ   1 NADONS  1

CURS NATACIÓ   1 NADONS  2

Que conec el context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les
circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament
de l’activitat d’educació en el lleure, en la qual el meu fill / la meva filla participa. 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 se m’ha informat i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les
actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme, si apareix el cas d’una persona
menor  d’edat  amb  simptomatologia  compatible  amb  la  Covid-19  durant  el
desenvolupament de l’activitat.

Que m’encarrego d’aportar la quantitat necessària de mascaretes mentre duri l’activitat.

Que informaré l’entitat  organitzadora sobre qualsevol variació de l’estat  de salut  de
compatible  amb  la  simptomatologia  Covid-19  mentre  duri  l’activitat,  així  com  de
l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn.

Finalment, que abans d’incorporar-se a l’activitat compleix els requisits de salut següents:

Presenta absència de malaltia i  simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre,
tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

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.

No ha presentat un resultat positiu per a Covid-19 en una prova diagnòstica, encara
que no presenti simptomatologia.

Marqueu només en el cas d’un menor amb patologia crònica complexa considerada de risc 
per a la Covid-19:

Que els serveis mèdics han valorat positivament i de manera individual la idoneïtat de
la seva participació en l’activitat.

Nom i cognoms, DNI i signatura del pare/mare o tutor/tutora

Data i lloc



NORMATIVA CURSETS NATACIÓ ESTIU 2021

Arribada a la instal·lació
• 10' abans de l'inici del curset. 
• S'haurà de seguir el circuit marcat fins els vestidors.
• A l'entrar a les instal·lacions s'haurà de rentar les mans amb el gel hidroalcohòlic 

que trobareu damunt els torns. 
• Els infants hauran de venir amb el banyador posat de casa (sempre que sigui 

possible), a fi d'estar el mínim temps possible dins els vestidors. 
• És obligatòria la mascareta per als desplaçaments fins als vestidors.
• Els infants menors de 8 anys, poden entrar acompanyats d'una persona adulta i 

hauran d'utilitzar els vestidors B (homes-fill/filla) i C (dones-fill/filla).
• Els infants/adolescents majors de 8 anys, hauran d'entrar sols i utilitzaran els 

vestidors A (homes) i D (dones).
• Dins els vestidors s'haurà de mantenir la distància de seguretat de 1,5 m.
• És obligatori la utilització de les taquilles, ja que no es pot deixar res als vestidors. 

Quan finalitzi la utilització de la taquilla, s'haurà de deixar oberta per tal de poder-la 
desinfectar.

Entrada a l'activitat
• S'haurà d'esperar als tècnics, asseguts al vestidor. 
• Els tècnics passaran a recollir els infants pel vestidor. 
• Entraran  de  manera  esglaonada  (cada  5'),  de  grans  a  petits  per  evitar

aglomeracions. 
• S'entrarà  a  la  piscina  per  la  porta  d'emergència  del  passadís,  seguidament  es

passarà per la dutxa i es col·locaran al carrer corresponent per iniciar el curset. 

Durant l'activitat
• Els/les alumnes fora de l'aigua, mantindran la distància de seguretat establerta.
• No és necessari l'ús de mascareta.
• Cada infant tindrà un tècnic de referència, que serà el mateix,  durant les dues 

setmanes que dura el curset. 

Sortida
• Les famílies hauran d'esperar als infants dins el vestidor, mantenint les distàncies 

de seguretat.
• Els diferents grups, sortiran de manera esglaonada (cada 5') de grans petits, per 

evitar aglomeracions.
• Els tècnics acompanyaran als infants menors de 8 anys, als vestidors.
• Els infants/adolescents no podran utilitzar les dutxes. Al sortir de la piscina, 

passaran per el túnel de dutxes, on es podran dutxar. 
 

Material imprescindible
• Xancletes. En cas d'utilitzar mitjons de bany, també s'hauran de portar les xancletes.
• Casquet de bany. En cas de no dur-lo, no es podrà fer l'activitat.
• Banyador (recomanem dur-lo posat des de casa).
• Ulleres (opcional)


