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DOC-1: DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./Dª ____________________________________________, con NIF______________
actuando en nome propio ou como pai/nai/titor do interesado/a (de ser caso, datos do
menor de idade):
D./Dª ____________________________________________, con NIF________________
para a actividade IX BTT/Andaina Concello de Rianxo organizada pola entidade deportiva
P.C. Castro Barbudo e o Concello de Rianxo o 13 de febreiro de 2022.
DECLARACIÓN RESPONSABLE
□ Declaro que teño pleno coñecemento e conciencia de que a participación nesta proba
deportiva implica un risco de contaxio de COVID-19, do cal son consciente e acepto, ben
entendido que terei dereito a presentar as reclamacións oportunas contra aquelas persoas
que incumpriran as regras de protección e comunicación estabelecidas no protocolo,
especialmente cando fora un/unha deportista participante na proba..
□ Declaro non estar diagnosticado/a de COVID-19 e non presentar sintomatoloxía
asociada a este virus (tose, febre superior a 37,5º, dificultade respiratoria, malestar xeral,
fatiga, vómitos, diarrea, etc.) nin se me presentaron nos 14 días previos á data de entrada
nesta actividade e non padezo ningunha enfermidade contaxiosa.
□ Declaro que non convivo con ninguén afectado/a pola COVID-19 nin estiven en contacto
estreito nin compartín espazo sen gardar a distancia interpersoal cunha persoa afectada
pola COVID-19, nos últimos 14 días á sinatura deste documento.
□ Comprométome a notificar inmediatamente á organización calquera problema de saúde
vinculado ao Covid-19 durante o transcurso da actividade.
□ Declaro, no caso de pertencer a un grupo vulnerable fronte á COVID-19, que son
consciente de que tras unha infección por este virus, as manifestacións da enfermidade
poden ser máis severas que noutras persoas de grupos non considerados vulnerables.
ACEPTACIÓN DA CONDICIÓNS DE HIXIENE E PREVENCIÓN FRONTE Á COVID-19
□ Lin, acepto e comprométome a manter as condicións de hixiene e prevención nas que
se vaia a desenvolver a actividade.
ACEPTACIÓN DA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POLO CLUB E CONCELLO
□ Declaro que recibín e lin o protocolo básico de actuación para a participación na proba
deportiva e que, polo tanto, teño coñecemento pleno e estou de acordo coas medidas e
procedementos que propón.
Rianxo, .... de ................................ 2022

Sinatura:___________________

