
 

 

 

DOCUMENT AUTO-RESPONSABILITAT CURSA DE LA 

RATAFIA 2021 EN EL MARC DE LA CRISI  

SANITÀRIA PER LA COVID 19 

Nom i Cognoms:  ______________________________________________________  

DNI:  _____________________________  

Domicili complet: _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
 
Telèfon mòbil:_____________________________ 

 

 

DECLARO SOTA LA MEVA EXCLUSIVA RESPONSABILITAT QUE: 

1. He realitzat la inscripció a la cursa de forma voluntària i acceptant el reglament propi de 

la prova així com el protocol de prevenció de la COVID19. 

2. L´Organització de la cursa m´ha indicat de forma clara, i jo he entès i acceptat, les mesures 

de protecció personals necessàries per evitar la propagació de la COVID19. 

3. Assumeixo  de  forma  individual  les  següents  responsabilitats, exonerant  a  

l´organització  de  qualsevol  negligència  meva  en  el compliment  de  les  mateixes  i  

manifestant  que  en  la  data  de  la firma  d´aquest  document,    no  tinc    coneixement   

de que   cap persona  de  la  meva  unitat  familiar  o  de  convivència  presenti  

símptomes associats a la COVID19 ni pateixi la malaltia. 
 

SÍMPTOMES: 

 Abans d´abandonar el meu domicili em prendré   la temperatura corporal  i  no  em   

personaré  al  lloc  de  la  competició  en  cas  que aquesta iguali o superi els 37º. 

En cas de patir algun dels símptomes associats a la COVID ( febre, tos, sensació  de falta d´aire, 

            malestar general, diarrees o vòmits)  no em personaré al lloc de celebració de la cursa .   

 En qualsevol dels dos supòsits anteriors,  ho comunicaré al centre d´atenció  Primària  

 que em  pertoca , trucaré al 061 o, en cas que sigui usuari  del portal « La Meva Salut»,   

ho comunicaré d ´immediat a través d´aquest canal . 

 



 

 

                           MESURES SANITÀRIES DURANT LA PROVA: 

Des del moment en que abandoni el meu domicili  i fins que retorni al    mateix, 

observaré les següents mesures : 

 Duré posada de forma correcta, cobrint la totalitat de la meva boca i nas, una 

mascareta adequada i neta, que no em treuré ni retraré parcialment, fins el moment 

previ a la sortida. Un cop arribí , just abans d´abandonar per el lloc indicat per 

l´organització , em tornaré a col·locar la mascareta. 

 Evitaré el contacte fisic amb tercers i entenc que l´organització prohibeix  

expressament mantenir-lo. 

 Utlitzaré les solucions hidroalcohòliques i aigua i sabó per a la desinfecció  

continuada  de  les  meves  mans  i  parts  del  cos  que puguin estar en contacte amb 

objectes, vehicles o altres elements que utlitzi durant la prova esportiva. 

MESURES SANITÀRIES ADOPTADES PER L´ORGANITZADOR: 

 L´organització  reconeix  i  accepta  la  totalitat  de  les  mesures sanitàries per 

evitar el contagi i propagació del Coronavirus i altres malaltes contagioses en el marc 

de la cursa de la ratafia 2021., a mes de les  mesures d´autoprotecció  del punt anterior. 

  En diversos punts de l´espai de l´organització on es durà a terme la cursa  (zones  

sortida,   arribada  i   carpes   organització),  trobaré solucions hidroalcohòliques o 

desinfectants de mans i cos. 

 L´organització  de la cursa  posarà a  disposició dels  col·laboradors , voluntaris i 

ajudants mascaretes i altres elements de protecció personal que consideri adients a les 

diferents tasques, en el cas que les mascaretes personals resultin inutlitzables.  

 L´organització garanteix que la disposició de les carpes , caixons de sortida  i  arribada,  

respectaran  en  tot  moment  la  normativa aplicable de distanciament social. 

 L´organització garanteix que tots els col·laboradores, ajudants, etc., han estat 

correctament informats per a l´adopció de les mesures de seguretat aplicables tal i com 

es recullen en aquest document. 

 

* En atenció a tot l´anterior, exonero expressament a l´organització i entitats  

col·laboradores  que  hi  participen  de  tota  responsabilitat  que esdevingui  de 

l´incompliment  negligent  o defectuós  de les obligacions que  assumeixo  en  aquest  

escrit  i  entenc  i  accepto   que  aquestes obligacions  poden  variar  en  el  cas  

d´ordres  administratives  o  de  la variació  en  la  normativa  legal  aplicable  en  el  

transcurs  de  la  prova esportiva. 

 

 

SANTA COLOMA DE FARNERS, 14 de novembre de 2021  
   

 


