
D/Dª.  ___________________________________________,  con  D.N.I.________________ 

como de titor  dos nenos/as (no  seu caso)  _____________________________________, 

que asistirán ó Estadio Municipal de Rio Seco en Narón para tomar parte na actividade de  

ATLETISMO impartida polo Club Atletismo Narón, asina o presente documento mediante o 

cal recoñece ter recibido o protocolo* COVID19 establecido para o uso das instalacións, e 

comprometese a cumplilo en todo momento.

*  As  futuras  actualizacións  de  protocolo  que  sexan  comunicadas  por  escrito  ós  usuarios, 

consideranse implicitamente adxuntas ó presente documento sen necesidade de asinalas.

Así mesmo DECLARA:

* Que se compromete a non asistir  á actividade no caso de padecer síntomas que puideran ser 
compatibles có contaxio do Covid-19, ou si os síntomas fosen sufridos por terceiros cós que tivese un 
contacto do que obxectivamente puidera derivarse un contaxio.

* Que en caso de ter coñecemento de estar afectado polo Covid-19, comprometese a non acudir á 
actividade mentras que as autoridades sanitarias non manifesten que a participación non entraña un 
risco ben para a súa persoa ou ben para o resto dos asistentes á actividade.

* Que cós medios ó seu alcance, e en todo caso cando se deran as circunstancias que o aconsellen, 
se someterá ás probas prescritas para comprobar si estivese contaxiado por Covid-19.

* Que non convive con ninguén que sexa grupo de risco, ou que no caso de que así sexa, participa 
na actividade baixo a súa propia responsabilidade.

* Que é coñecedor e acepta e asume baixo a súa responsabilidade que, no actual estado, existe un 
risco obxectivo de contaxio de COVID-19 coas consecuencias que del se pudieran derivar para a súa 
persoa en termos de saúde ou problemas que, incluso, puideran ocasionar a morte.

* Que, en caso de resultar contaxiado por COVID-19, o participante exime ó Club Atletismo Narón de 
calquera responsabilidade en relación cós posibles danos ou perxuicios que puideran derivarse para 
su persona.

* Que o participante acepta que cando se chegasen a adoptar medidas ou decisións por parte do 
Club Atletismo Narón có obxectivo de preservar a saúde das personas no curso da actividade, non se 
poderán considerar incumplidas as obrigas esenciais do organizador, polo que non se poderá esixir o 
pago de cantidades, indemnizacións ou devolución de precios ou importes en concepto de inscrición 
ou dereitos de participación o custes nos que incurrise.

*  Dacordo  coas  indicacións  sanitarias  da  OMS  o  Club  Atletismo  Narón  non  recomenda  a 
participación  na  actividade  de  persoas  con  historiais  sanitarios  de  risco,  así  como  de  persoas 
maiores de 65 anos. O Club non se fai responsable das consecuencias de non seguimento destas 
recomendacións por parte das persoas encadradas nestes grupos de risco.

En Narón, a ____ de ______________________ de 202__



Normas de acceso
No momento do acceso ao Estadio, respectaranse as seguintes normas:
*  Persoas  responsables  do  Club,  preferiblemente  as  persoas  que  exerzan  como 
adestradoras do grupo, guiarán ós deportistas no cumprimento do protocolo de acceso.
* As persoas deportistas portarán a roupa que utilizarán no adestramento, xa que non está 
permitido o uso dos vestiarios.
*  As  persoas  deportistas  procurarán  ser  puntuais,  para  así  facilitar  o  cumprimento  das 
normas acordadas.
* Ao Estadio unicamente accederán as persoas deportistas con adestramento programado.
* Os acompañantes agardarán no exterior do recinto, evitando aglomeracións e mantendo a  
distancia de seguridade recomendada.
* No acceso, as deportistas hixienizarán as mans con o xel disposto para tal fin, e serán 
sometidas a control de temperatura corporal por parte das persoas responsables do Club.
* Pola zona que lle indiquen as persoas responsables do Club, accederán a súa zona de 
adestramento.

Normas de permanencia
Durante o adestramento, respectaranse as seguintes normas:
*  Persoas  responsables  do  Club,  preferiblemente  as  persoas  que  exerzan  como 
adestradoras  do  grupo,  guiarán  ás  deportistas  no  cumprimento  do  protocolo  de 
adestramento.
* No interior da instalación, a actividade levarase a cabo con uso da máscara. Só se poderá  
retirar a máscara en adestramentos individuais cando se poida garantir en todo momento a 
distancia de seguridade de 1,5m.
*  As deportistas  contarán con unha zona de  adestramento  que deberán  respectar  para 
manter a distancia de seguridade requirida.
* O uso de materiais será de carácter individual. En caso de que se precise un uso colectivo 
do mesmo, realizarase con as medidas de seguridade requiridas.
* Habilitarase un baño para o seu uso por parte das deportistas.

Normas para a saída
No momento da saída, respectaranse as seguintes normas:
*  Persoas  responsables  do  Club,  preferiblemente  as  persoas  que  exerzan  como 
adestradoras do grupo, guiarán ás deportistas no momento da saída.
* Cada grupo realizará a saída en un horario diferenciado, para evitar a coincidencia con o 
resto de deportistas.
* As deportistas abandonarán o Estadio por unha porta distinta á de acceso, despois de 
recoller as súas pertenzas.
* A saída realizarase con máscara e procurando manter a distancia de seguridade.


	como de titor dos nenosas no seu caso: 
	Nome: 
	DNI: 
	Dia: 
	Mes: 
	Ano: 
	Sinatura_af_image: 
	Firma: 


