INSCRIPCIÓ JUGADORS
TOTS ELS CAMPS SÓN OBLIGATORIS
Equip:
Nom i Llinatges:
Data naixement:
“Àlies”:
Posició: Selecciona una
Telèfon móvil:

Doc. Identitat:
Peu: Selecciona una Pes:
E-mail:

kg

Dorsal:
Alçada:

cm

Autoritzau
comunicacions
per
informar-vos
EXCLUSIVAMENT
de
les
nostres
competicions, serveis, activitats i promocions del 7contra7, 5contra5 i
CampusEsport?
E-mail:
SMS:
WhatsApp:

SI
SI
SI

NO
NO
NO

Autoritzau aparèixer a:
www.7contra7.com /www.5contra5.com:
Facebook/Instagram del torneig
Youtube*:
Mitjans comunicació:

SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO

-> Obligatori SÍ

(*Aquestes xarxes socials poden transferir dades als Estats Units, i per això us recomanam conèixer la seva política de privacitat)

DECLAR RESPONSABLEMENT
1- Que tinc ple coneixement que la pràctica de l'esport que realitz (entrenaments i competició) implica un risc de

contagi de la COVID-19 del qual sóc conscient i accept, amb el benentès que tindré dret a poder presentar les
reclamacions oportunes contra aquelles persones que haguessin incomplit les regles de protecció i
comunicació establertes, especialment quan hagi estat un esportista que hagués participat en la trobada.

2- Que no present simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre superior o igual a 37,5 graus, tos,

malestar general, sensació de falta d'aire, pèrdua del gust, mal de cap, fatiga, dolor de coll, dolor muscular,
vòmits, diarrea) o qualsevol altre símptoma.

3- Que no he donat positiu ni ha tingut contacte estret amb alguna persona o persones amb simptomatologia
possible o confirmada de COVID-19 en els catorze dies immediatament anteriors a la data de signatura
d'aquest document.

4- Que he llegit el PROTOCOL ESPORTIU CONCORDE A la SITUACIÓ SANITÀRIA DERIVADA DE LA Covid-19

disposades per l'organitzador de la competició i accept complir-lo de manera responsable íntegrament,
acceptant que el Responsable coordinador COVID-19 pot acordar motu proprio la meva exclusió de la
competició i de la instal·lació o zona delimitada de l'espai esportiu en cas d'incomplir-les.

5- Que sóc conscient i accept que l'incompliment de les normes de la COVID-19 especialment la no declaració

d'haver donat positiu o no haver declarat el fet d'haver tingut una relació pròxima amb persones amb símptomes
implica una infracció molt greu del codi disciplinari esportiu que pot portar com a conseqüència una sanció
d'exclusió de la competició.

6- Que em compromet a seguir les indicacions de les autoritats sanitàries i en el seu cas a informar l'equip
i a la nostra organització de qualsevol símptoma o circumstància relacionada amb la COVID-19.

El compliment de les normes abans citades és una responsabilitat individual de cadascun dels participants i de
l'equip, sense que existeixi cap responsabilitat per part de l'organització dels contagis que en ocasió de la
disputa de la competició es poguessin produir.
I per deixar-ne constància als efectes oportuns,
Data:

SIGNAT:

