Incorporar capcelera oficial del club (logo o paperia de correspondència, etc.)

____________________________________________, amb DNI___________________ i com
President del club adherit o afiliat a la Federació Catalana d'Esports d'Hivern
____________________________________________________________________,

CERTIFICO:
1- Que cap esportista inscrit i participant a la competició _______________________________________
prevista a l’estació d’esquí de _______________________________ els dies _____________ presenta
simptomatologia compatible amb el Coronavirus SARS- COV-2 (febre superior o igual a 37,5 graus, tos,
malestar general, sensació de falta d'aire, pèrdua del gust, mal de cap, fatiga, mal de coll, dolor muscular,
vòmits, diarrea) o qualsevol altre símptoma típic de les infeccions.
2- Que cap esportista inscrit i participant ha donat positiu ni ha tingut contacte estret amb alguna persona
o persones amb simptomatologia possible o confirmada d'COVID-19 en els 14 dies immediatament
anteriors a la data de signatura d'aquest document.
3- Que s'ha garantit documentalment i posat a disposició de tots els participants a la competició dels
protocols de seguretat i mesures informatives i de prevenció d'higiene i de seguretat de la COVID-19 i que
se l'ha informat de l'exclusió de la competició i de la instal·lació o zona acotada de l'espai esportiu per a
qualsevol dels participants que incompleixi aquestes normes.
4- Que és conscient i accepta que l'incompliment de les normes de l'COVID-19 especialment la no
declaració de casos positius confirmats o persones amb símptomes implica una infracció molt greu del
codi disciplinari que pot portar com a conseqüència una sanció d'exclusió de la competició i , si s'escau,
pèrdua de la categoria esportiva.
Al mateix temps declara estar informat de les mesures específiques de protecció i higiene establertes en
el Protocol de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern de les normes són d'obligat compliment per als
participants en les competicions esportives oficials de i per a tots els clubs afiliats a la Federació
que participen en les mateixes.
El compliment de les normes abans esmentades és una responsabilitat individual de cada un dels
participants i de el club o entitat que organitza la competició, sense que hi hagi cap responsabilitat per
part de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern dels contagis que en ocasió de la disputa de la competició
es poguessin produir.

I per a què consti als efectes oportuns, expedeixo aquest certificat a ____________________el ____ de
___________ de 20

Signatura President Club

Segell CLUB

