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DECLARACIÓ RESPONSABLE DE L'ESPORTISTA MAJOR D'EDAT SELECCIONAT EN EL 
PROGRAMA DE TECNIFICACIÓ 2021 DE LA FEDERACIÓ DE PIRAGÜISME DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA. COVID-19 
 
 

 

Palista: ___________________________________________________________________________  

Data de naixement: ___________________________ DNI: ________________________________  

Concentració: ______________________________ Lloc: _______________ Data: ____________ 

 

 

Mitjançant aquest document, declare sota la meua responsabilitat que:   

 

• Accepte participar en el programa de Tecnificació 2021 de la FPCV, per això he llegit amb 

detall la informació proporcionada i accepte les condicions de participació, expresse el meu 

compromís amb les mesures personals d'higiene i prevenció, així com totes les exigències o 

simples recomanacions exposades i les instruccions que siguen donades per les autoritats 

esportives o personal de l'organització presents en la concentració, en relació amb les 

mesures per a evitar contagis per COVID-19.   

 

• Assumisc tota la responsabilitat davant la possibilitat de contagi per COVID19 tenint en 

compte que l'entitat organitzadora compleix també amb els seus compromisos i obligacions.  

 

• No he estat infectat/da, ni en contacte amb persones infectades per COVID-19 en els últims 

14 dies, no tinc simptomatologies com ara tos, febre, alteracions del sabor ni olfacte, ni soc 

una persona pertanyent als col·lectius de risc.  

 

• En cas de resultar contagiat pel virus del COVID-19, em compromet a no acudir ni prendre 
part en l'esdeveniment mentre les autoritats sanitàries no manifesten que la participació no 
comporta un risc, bé per a la meua persona, bé per a la resta dels assistents amb els quals 
poguera tindre contacte.  

• En cas de resultar  contagiat pel virus del COVID-19, exonere a la FEDERACIÓ DE PIRAGÜISME 
DE LA COMUNITAT VALENCIANA de qualsevol responsabilitat en relació amb els possibles 
danys o perjudicis que pogueren derivar-se per a la meua persona.  
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• Accepte si es mostrara per part meua una conducta o comportament d'inobservança o 
incompliment de les ordres i instruccions de la direcció tècnica en relació amb les mesures de 
seguretat evitar contagis per COVID-19, podré ser exclòs/a o desqualificat/da de 
l'esdeveniment per decisió de qui actue com a autoritat esportiva. 

• Que conec i he sigut informat sobre els riscos que podria patir si contrac la malaltia COVID-

19, així com les conseqüències i possibles seqüeles que podria comportar per a la salut.  
 

 
 

 
Signa Participant 
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