
Club Natació Caldes 
Zona esportiva Les Cremades 
Tel. 93 865 04 23 
Fax 93 865 04 23 
www.cncaldes.com 
08140 Caldes de Montbui 

 

Declaració de Responsabilitat per a l’ús de les instal·lacions del 
 Club Natació Caldes per a MENOR D’EDAT 

 
 
DADES DEL MENOR 

 
Nom i cognoms          Data de naixement                       DNI 

   
 
 

DADES TUTOR/A LEGAL

Nom i cognoms      DNI                                            Familiar 

   
Telèfon de contacte      Adreça electrònica              

  
 
  
 

Mitjançant aquest document, jo                                                  declaro que he estat 

degudament informat/da, en un llenguatge objectiu i clar, d’utilitzar les instal·lacions esportives 

i dels riscos per a la salut del meu fill que comporta l’actual situació de pandèmia. 

 

 

Manifesto que el meu fill/a no ha estat en contacte amb persones infectades en els darrers 14 

dies, no ha mostrat símptomes com ara tos, febre, alteracions del sabor ni olfacte, ni ser 

persona pertanyent als col·lectius de risc. 

 
 

Manifesto que he estat adequadament informat/da de les mesures a tenir en compte per a 

reduir els riscos i se que els responsables del Club Natació Caldes no poden garantir la plena 

seguretat en les instal·lacions en aquest context. 

 

 

He estat informat/da i advertit/da sobre els riscos que es poden sofrir si es contrau la malaltia 

COVID-19, així com les conseqüències i possibles seqüeles que podria comportar no sols per a 

la seva salut, sinó també per a la dels altres. 

 

 

Em comprometo a que el meu fill/a respecti les directrius del Club o entitat esportiva on 

s’exerceix l’activat, de les autoritats sanitàries, que conec degudament. 

 

Entenc el risc i la possibilitat d’infecció per COVID-19, i soc conscient de les mesures que s’han 

d’adoptar per reduir la probabilitat de contagi: distància física, mascareta respiratòria, rentat 

de mas freqüent i romandre a casa de manera prioritària. 

 

Finalment, fent ús dels drets garantits per la llei, declaro la meva intenció de que el meu fill/a 

faci ús de les instal·lacions esportives, assumint personalment i individualment totes les 

conseqüències i responsabilitats. 

 

☐ 

Accepto la Declaració de Responsabilitat per a l’ús de les 
instal·lacions del 
 Club Natació Caldes per a MENOR D’EDAT 

 

Caldes de Montbui, d  de 2021 

Signatura acceptació compromís: 

http://www.cncaldes.com/

