
 

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les 
dades facilitades s’inclouran als fitxers que conformen la nostra base de dades per a la realització de les gestions 
necessàries relacionades amb la traçabilitat del Covid-19. Així mateix us informem que podeu exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit presentat al Reus 
Deportiu, situat al carrer Gaudi, 66 de Reus. 

DOCUMENT DE RESPONSABILITAT PERSONAL PER ÚS DE LES 

INSTAL·LACIONS DEL REUS DEPORTIU 

 

NOM I COGNOMS:  

DNI:  

TELÈFON:  

Declaro responsablement:  

1. Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment: 

a) No presento cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat 

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

b) No he estat positiu/iva de Covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin 

estat positives. 

c) No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de Covid-19 

ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia. 

2. Que en cas de tenir febre o presentar algun dels símptomes compatibles amb la Covid-19, 

m’abstindré d’accedir a la instal·lació esportiva. Així mateix, informaré del meu estat als 

responsables de la mateixa instal·lació. 

3. Que he llegit els protocols de prevenció, higiene i seguretat disposats per l’entitat esportiva, 

i accepto complir responsablement en la seva totalitat les pautes que hi figuren. Accepto, 

igualment, que en cas d’incompliment d’alguna d’elles pugui ser exclòs/sa de la instal·lació 

esportiva. 

4. Que conec l’obligació d’informar els responsables de l’activitat esportiva de l'aparició de 

qualsevol cas de Covid-19 en el meu entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb els 

mateixos responsables davant de qualsevol incidència. 

I, perquè així consti, a l’efecte de poder accedir a la instal·lació de les activitats esportives 

organitzades per l’entitat esportiva Reus Deportiu accepto la present declaració de 

responsabilitat. 

 

Signatura 


