
 

 

Declaració responsable enfront la COVID-19 per a les persones usuàries de les 

activitats dirigides de Medinyà i Sant Julià de Ramis (Temporada 2021-2022) 

 

La declaració respon al compliment del deure de col·laboració amb l’Ajuntament de Medinyà i 

Sant Julià de Ramis per fer front a la pandèmia de COVID-19.  

 

DADES PERSONALS 

Nom i cognoms de la persona usuària DNI/NIF/PASSAPORT 

  

En cas de menors, la persona responsable DNI/NIF/PASSAPORT 

  

Telèfon de contacte 

 

 

 Declaro, responsablement:  

 
1. Que durant els darrers 10 dies i en aquest moment:  

 

No presento cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre amb 37,2º o més, tos, 

dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  

No he estat positiu de Covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin estat 

positives, ni estic en situació d’aïllament o període de quarantena domiciliària per l’efecte 

Covid-19.  

No soc coneixedor/a d’haver estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat 

positiu de Covid-19 ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.  

 

2. Que decideixo assistir a les proves selectives havent valorat suficientment els possibles 

riscos per la salut que comporta l'actual situació de pandèmia. Em COMPROMETO 

responsablement a complir les mesures preventives enfront la Covid-19 (l’ús de la mascareta, 

de les mesures de distancia social, de les mesures d’higiene i de qualsevol altra mesura que 

s’indiqui per part de l’organització).  

 

I, perquè així consti, als efectes de la meva participació a les activitats dirigides de Medinyà i/o 

Sant Julià de Ramis el dia d’avui, mitjançant oposició lliure, signo la present declaració de 

responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta 

declaració. 

 

 
Informació bàsica sobre protecció de dades personals:  

D'acord amb el dret d'informació establert en l'article 13 del mateix RGPD, pot sol·licitar tota informació 

sobre el tractament de les seves dades personals a l'empresa TOT UN MON d’esports 2017, SC a través 

del correu electrònic TOTUNMONX3@GMAIL.COM. 

 

Lloc i data, 

Signatura 

(en cas de menor, cal la signatura del responsable) 


