
DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ, 
OBLIGACIÓ D’INFORMACIÓ I CONSENTIMENT INFORMAT, PER A PARTICIPAR EL 
CAMPIONAT DE CATALUNYA SLALOM DIES 4 I 5 DE SETEMBRE. 
 
En/na ......................................................................................... amb DNI/NIE  …...…................. 

⬜ en qualitat de pare/mare/tutor-a de .................................................................................. amb 

DNI/NIE ……..…................., menor d’edat que ⬜ Si / ⬜ No pertany a grups vulnerables o amb 
necessitats especials d’adaptació. 
Si es que sí, especifiqui: …………………………………………………........………………………… 
Entitat que desenvolupa l’activitat: …………………….……………………………………………….. 
Activitat proposada: ……………………………………………………………………………………… 
Data de l’activitat: ………………………………………………………………………………………… 
 
Declaro sota la meva responsabilitat, que sol·licito que la persona referenciada a 
l’encapçalament participi en les activitats de la organització exposada, i que he llegit amb 
detall la informació proporcionada per la pròpia organització i accepto les condicions de 
participació, expresso el meu compromís amb les Mesures personals d’higiene i prevenció 
obligatòries i assumeixo tota la responsabilitat davant la possibilitat 
de contagi per COVID-19. 
 
(Marqueu el que procedeixi) 

Declaració responsable de no formar part de grups de risc ni conviure amb grup de risc 
⬜ Declaro que el/la menor compleix amb els requisits d’admissió establerts per l’entitat responsable de 
l’activitat, no essent grup de risc ni estar convivint amb ningú que sigui grup de risc. 

⬜ En el cas d’activitats sense pernoctació, em comprometo a notificar el motiu d’absència del menor a 
través de mòbil mitjançant trucada o missatge telefònic. 
 
Acceptació de les Mesures personals d’higiene i prevenció davant del COVID-19 
⬜ He llegit i accepto els compromisos de l’apartat de Mesures personals d’higiene i prevenció davant del 
COVID-19 que es troben a les oficines del club. 
 
Declaració d’haver llegit i acceptat els documents facilitats per la organització sobre l’adaptació 
de l’activitat al COVID-19 
⬜ Declaro que he rebut i llegit el Protocol d’adequació de l’activitat al COVID-19, i el Protocol d’actuació en 
casos d’emergència o risc de contagi de l’entitat responsable de l’activitat, i que accepto les mesures i 
procediments que proposen. 
 
Consentiment informat sobre COVID-19 
⬜ Declaro que, un cop haver rebut i llegit atentament la informació que contenen els documents lliurats per 
l’entitat responsable de l’organització, sóc conscient dels riscos que implica la participació del/de la menor 
en l’activitat en el context de la crisis sanitària provocada pel COVID-19, que assumeixo sota la meva pròpia 
responsabilitat. 
 
 
Signatura del pare/mare o tutor/a 
A ………..…………..……., el ....….. de …..………..……… de 2021 

Informació protecció dades personals: 

Responsable Grup d’Esports  Nàutics de Roses 

Tractament Protocol Covid-19 

Finalitat Complir amb els protocols d’higiene i prevenció davant del Covid-19 

Categories de dades Persones que s’inscriuen a les activitats esportives del centre. Adults i menors. 

Dades Dades identificatives i especificació del grup vulnerable al que pertany. 

Legitimació Protocol de l’autoritat sanitària pertinent i Llei de Prevenció de Riscos laborals 

Destinataris No hi ha comunicació d’aquestes dades a tercers 

Conservació Mentre duri la situació relacionada amb el COVID-19 

Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional 

Drets i més informació Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, i oposició, i sol.licitar 

informació addicional, indicant-ho per escrit a Grup d’Esports Nàutics de 

Roses. adreça Av. De Rhode, s/n per correu electrònic a: 

secretaria@genroses.cat.   (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del 

Consell de 27 d'abril de 2016 i Llei  Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció 

de Dades  Personals i garantia de drets digitals). 



 


