
 
 
 

 
 
 

Compromís de Responsabilitat d’inscripció al Campus d’un/a esportista menor d'edat 
 
 
Esportista:……………………………………………………………………………… 
Data de naixement: …… /……. /….…….. 
DNI: …………………………… 
 
 
Mitjançant aquest document, jo ........................................................................... , amb 
DNI..................... i pare o mare de ......................................................................, declaro que 
la decisió d’inscriure el meu fill o filla al Campus i fer ús de les instal·lacions del Club, amb  
finalitats lúdiques i esportives, és fruit d'una decisió personal, en la que he pogut 
valorar i ponderar conscientment els beneficis i efectes positius de l’activitat, en 
contraposició als riscos per a la salut que pot comportar l’actual situació de 
pandèmia per la COVID-19.  
 
Manifesto que he estat degudament informat/da, amb informació clara, comprensible i 
objectiva, de les mesures que hem de tenir en compte per tal de reduir els riscos. A 
més, soc coneixedor/a dels riscos que suposa la malaltia COVID-19, segons la informació 
que es disposa actualment, així com les conseqüències i possibles seqüeles que 
representa el contagi, no sols per la pròpia salut, sinó també per a la dels altres. 
 
En aquest sentit, em comprometo a seguir les directrius del Club, extensió de les 
recomanacions de les autoritats sanitàries, administracions i federacions, per tal de 
reduir al mínim aquesta possibilitat de contagi durant el Campus. 
 
Soc conscient que, tot i complir amb les recomanacions de mesures higièniques i de 
distanciament social i donada la naturalesa de l’activitat i dels seus practicants, els 
responsables de l’activitat no poden garantir al 100% la manca de contagis. 
 
Declaro, a més, que l’esportista no ha estat en contacte en els darrers 14 dies amb 
persones infectades o que hagin presentat símptomes propis de la COVID-19 com 
ara tos, febre, alteracions del sabor ni de l’olfacte. Tampoc és una persona considerada 
com a col·lectiu de risc. 
 
Finalment, inscric a l’esportista al Campus d’estiu 2020 de l’Iluro Hockey Club, 
assumint personal i individualment totes les conseqüències i responsabilitats que 
d’aquesta acció es puguin derivar. 
 
 
Signat, 
 
 
 
 
 
 
(Nom i cognom) 
Mataró, a ... de ........................ de 2020 


