
-35- 
Esborrany 
PROTOCOL PER A LA MINORITZACIÓ DEL RISC DE CONTAGI DE LA COVID-19 PREVENCIÓ DE CONTAGIS PER LA COVID-19 ALS ENTRENAMENTS 
I COMPETICIONS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE BASQUETBOL 

 

 
FULL COMPROMÍS DE COMPLIMENT MESURES DE SEGURETAT DE LA COVID 19 

 de Protocol del 

progenitors/tutors. 

DADES JUGADOR/A 

Nom  
Data de naixement  DNI/NIE  
Nacionalitat  Data alta  
Adreça  
Població  Província  
Tel. Contacte  Correu electrònic  

DADES PROGENITORS/TUTORS/REPRESENTANT LEGAL 

Nom del pare/mare/ 
tutor o representant 
legal  

 

DNI/NIE  
Tels. contacte  Correu electrònic  

Per la signatura del present document/annex el/la participant o els pares/ tutors en el cas de 

desenvolupament de les activitats de basquetbol i per altra banda, accepten els Requisits per la 
participació en els entrenaments i competicions dels Clubs i Entitats afiliats/es a la FCBQ i 
promoguts per la mateixa. Queda clar que tan les Normes com el Requisits estan dirigits a 
prevenir i protegir els possibles contagis pel COVID-19 
 

BASQUETBOL 
 

-

desenvolupament de les activitats esportives que realitza el club, les qual estan dirigides a prevenir els 
contagis per la COVID-19. Per tal de minimitzar aquesta situació es necessita la implicació de tots els 
participants, i per això, el/la participant o els pares/tutors estan disposats a assumir íntegrament els 

 
 

 
- També amb la mateixa signatura ambdós (participant o pares/tutors) accepten i consideren suficients 

les mesures adoptades pels Clubs i l
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a complir-les estrictament, així com les normes i indicacions marcades per les autoritats sanitàries, els 
responsables de la instal·lació, del club i del seu personal, per tant a les persones vulnerables i 

conseqüències que un contagi pugui suposar per la seva salut. 
 

- Assumeixen tots dos ( participants o pares/tutors) que la pràctica esportiva i la interacció amb altres 
persones i materials poden suposar una activitat de 

 
 

- Autoritzen de forma expressa al Club i a les Entitats per tal de que pugui sol·licitar,  fer ús i tractar les 
dades biomètriques ( temperatura, proves PCR i test, aplicacions sobre la tos i símptomes, etc.) les 
quals són exclusivament utilitzades per comprovar que no estan desenvolupant símptomes de la COVID 
19, ni són portadors de la malaltia.  Poden cedir i comunicar les mateixes exclusivament a les autoritats 
sanitàries competents en aquesta matèria amb finalitats de prevenció de nous contagis.  Les dades 

activitat esportiva i puguin exigir les 
autoritats sanitàries.  

 
 
REQUISITS PER A LA PARTICIPACIÓ EN ELS ENTRENAMENTS I LES COMPETICIONS DE LA 
FCBQ 

 
- EL/la participant o els pares/tutors declaren que no prendran part en cap activitat si presenta qualsevol 

símptoma compatible amb la COVID-19 (febre, tos i altres)  o qualsevol quadre infecciós i que no han 
conviscut amb persones que hagin donat positiu de COVID-19.  
 

- rendrà la 

competir, en el cas que tingui temperatura superior a 37,5º, es quedarà a casa, avisant el seu 
entrenador immediatament i  explicant la raó de la seva absència. 

-
de COVID-19 en el seu entorn familiar, social i que mantindrà un estret contacte amb la seva entitat. 
 

- Finalment el /la participant o els pares tutors en el cas dels menors, declaren amb la signatura del 

a la FCBQ, per la seva participació a entrenaments i competicions. 
       

Barcelona,  a         de            de 2020 

Participant    Pares/Tutors   Vist -i -plau Club 

 


