DECLARACIÓ RESPONSABLE PER LA PARTICIPACIÓ EN ELS CURSOS DE VELA,
ORGANITZATS PER EL CLUB NÀUTIC COLÒNIA DE SANT PERE (COVID-19)
Alumne
Nom i llinatges:
Data de naixement:

NIF:

Domicili:
Pare, mare o tutor/a (en el cas de menors d’edat)
Nom i llinatges:
NIF:
Domicili :
En relació a la meva intenció de participar en els cursos de vela que organitza el Club Nàutic
Colònia de Sant Pere, assumint personalment i individualment totes les conseqüències i les
responsabilitats possibles,
DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:
1. Que he estat informat de les mesures de seguretat i protecció a seguir per participart en els cursos
de vela i que aquest ús és fruit d’una decisió personal.
2. Que em compromet a respectar les normes d’ús de la instal·lació, tant les generals com les
mesures excepcionals aplicades a causa de la Covid-19, i a seguir les directrius marcades pel
personal tècnic o responsable de la instal·lació.
3. Que no tenc cap símptoma que es pugui atribuir a la Covid-19 (tos, febre, alteracions de gust o
olfacte, etc.) ni pertany a cap dels col·lectius de risc, així com que no tenc coneixement d’haver
estat en contacte amb cap persona infectada per Covid-19 els darrers 14 dies.
4. Que entenc i assumesc la possibilitat de contagi per Covid-19 i som conscient de les mesures que
he d’adoptar per reduir la possibilitat de contagi.
5. Que eximesc al titular de la instal·lació i organitzador dels cursos de qualsevol responsabilitat en
cas de contagi del virus Covid-19.
Colònia de Sant Pere, ................ d .............................................. de 20..........
Signa:
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aquestes dades seran incorporades als fitxers del
Club Nàutic de la Colònia de Sant Pere. Podeu exercir el vostre dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició segons el
procediment previst en la Llei.

