PROTOCOL INTERN MESURES
CONTRA LA COVID-19

CLUB NATACIÓ CATALUNYA

ANNEX 3 - Declaració de compromís amb el compliment de les mesures de seguretat dels protocols del club i de les instal·lacions esportives
NOM COMPLERT CURSETISTA
NOM MARE/PARE/TUTOR
TELÈFON DE CONTACTE
CORREU ELECTRÒNIC

Declaro sota la meva responsabilitat:
□ El/la cursetista, i els seus progenitors, declaren conèixer, per haver estat informats, de les mesures d'higiene i de
seguretat que s'han establert en la Instal·lació Esportiva i per al desenvolupament de les activitats esportives que
realitza el Club, les quals estan dirigides a prevenir els contagis per COVID19. Com és públic i notori, aquestes mesures s'orienten a reduir al màxim el risc de contagi de tots els participants, sense que hi hagi en cap cas el risc zero de
contagi. Per poder minimitzar aquesta situació es necessita la implicació de tots els participants, i per això, el/la cursetista i els seus progenitors estan disposats a assumir íntegrament els compromisos que a ells els correspon abans
d'iniciar l'activitat, durant i a la finalització de la mateixa.
□ El/la cursetista, i els seus progenitors, amb la signatura d'aquest document, accepten i consideren suficients les
mesures adoptades pel Club per prevenir el contagi, i s'obliguen i comprometen a complir estrictament les mateixes, així com les normes i indicacions marcades per les autoritats sanitàries, els responsables de la Instal·lació, del
Club i del seu personal.
□ L'incompliment per part de ell/la cursetista o els seus progenitors de les mesures d'higiene o de prevenció, establertes pel Club suposarà l'adopció de les mesures disciplinàries que siguin procedents segons normativa de règim
intern del Club.
□ El/la cursetista assumeix que la pràctica esportiva i la interacció amb altres persones i materials pot ser una activitat de risc per infectar-se, assumint l'absència de "risc zero", fins i tot amb l'adopció de totes les mesures oportunes
preventives.
□ El/la cursetista i els seus progenitors, autoritzen de forma expressa a al Club perquè pugui demanar, fer ús i tractar les dades biomètriques d'aquest/a (temperatura, proves PCR i test, aplicacions sobre tos i símptomes, etc.), els
quals seran utilitzades exclusivament per a comprovar que no estan desenvolupant símptomes de l'COVID19 ni són
portadors de la malaltia, podent cedir i comunicar els mateixos exclusivament a les autoritats sanitàries competents
en aquesta matèria amb fins de prevenir nous contagis. Aquests podran exercir els seus drets d'accés, rectificació,
cancel·lació, oposició, supressió i portabilitat, si escau, d'acord amb els paràmetres i directrius que estableix la Llei
Orgànica 3/2018 de 5 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, mitjançant comunicació adreçada
a el domicili social del Club, juntament amb còpia del seu DNI. Les dades seran conservades durant el temps en què
es desenvolupi la activitat esportiva i puguin exigir les autoritats sanitàries.
Barcelona, a _____ de __________________ de 20___
Nom i Cognoms, DNI
Signatura, pare/mare o tutor/tutora:
CLUB NATACIÓ CATALUNYA (c/Ramiro de Maeztu, 25 08024 - Barcelona)

direccioesportiva@cncatalunya.cat

