Declaració responsable per participants en activitats de la FCG
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Nom i cognoms:
DNI/NIE/Passaport:
Número de llicència federativa:
En cas de ser menor d’edat, en qualitat de tutor o responsable legal de l’esportista cal omplir també
el següent:
Nom i cognoms:
DNI/NIE/Passaport:
DECLARO, responsablement que jo, (o en el cas ser el tutor o representant legal d’un menor, que
aquest):
• No sóc positiu en Covid-19 ni estic en situació d’aïllament o període de quarantena
domiciliària per l’efecte Covid-19.
• Durant els darrers 7 dies, i en aquest moment no presento cap simptomatologia
compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb
qualsevol altre quadre infecciós.
• He sigut contacte estret d’una persona contagiada de Covid-19, però he rebut la pauta
completa de vacuna des de fa almenys 7 dies (Pfizer)/14 dies resta de vacunes, i no
presento cap simptomatologia compatible amb la Covid-19.
• Que soc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i
de les mesures de prevenció per evitar la transmissió de la malaltia que se’n
deriva adoptades per la Federació així com les mesures previstes adoptades pel Protocol
de la Federació.

Em COMPROMETO responsablement, o bé en el cas de ser el tutor o representant legal d’un
menor, que aquest):
• Complir estrictament amb les mesures preventives que m’han estat indicades d’acord al
Protocol d’actuació rebut de la Federació.
• No accedir a cap competició si en el moment de fer-ho estic diagnosticat com a positiu
de Covid-19, així com comunicar-ho a la federació si el diagnòstic és posterior a la prova
esportiva i a les autoritats sanitàries corresponents, amb la finalitat de què es puguin
prendre les mesures adequades per a la contenció del virus.

LLOC I DATA:
SIGNATURA
NOTA: Aquesta declaració serà vàlida fins que no s’informi del contrari, i serà tractada confidencialment de conformitat a la normativa de
protecció de dades (RGPD/LOPD) per part de la Federació Catalana de Gimnàstica per protegir interessos vitals de les persones i la
preservació de la salut pública arran del Covid-19, conservada com a mínim 3 setmanes i com a màxim 1 mes des de l’activitat en la que
ha participat, podent ser posada a disposició de l’Administració pública competent en Salud, i la FCG, com a encarregada de tractament,
per la gestió de les contingències derivades de la pandèmia. Vostè pot exercir els seus drets d’accés i rectificació, o qualsevol altre a
federacio@gimcat.com així com, reclamar davant Autoritat pública de protecció de dades competent en cas de violació del seus drets. Per
més informació contacti amb el Delegat de Prevenció de Riscos COVID-19 de la nostra entitat

