DECLARACIÓN RESPONSABLE ENTIDADE/CLUB COVID 19
Don ………………………………………………………………………….., con DI nº …………………………………., presidente
de....................................................................................... e enderezo para os efectos de
comunicación en ………………………………………………………………., en relación coa petición formulada con
data
……………………………………………………………,
para
a
acción/actividade
deportiva
denominada..............................................................................................................................................
e para os deportistas federados/as da disciplina............................................. e contan coa respectiva
ficha/licenza
federativa
da
federación
(indique
a
federación)...........................................................................nas condicións, datas e horario indicadas
que no seu caso procedan.
Os/as deportistas do club/entidade..................................................................son os que a seguir se
indican (indique nome e apelidos, DNI, idade e respectivo equipo e categoría, e data e horario
solicitado mediante cita previa):
1.
2.
3.
...
....
Declara baixo a súa responsabilidade:
Que o club/entidade solicitante, é o organizador da actividade indicada e para a que se solicita o uso
temporal das instalacións deportivas.
Que
a
acción/actividade
deportiva
denominada
………………………………………………………………………….....................................................................................
consiste en …………………………………………………………………………..............................................................
…………………………………………………………………………......................................................................................
Que asume o cumprimento estrito nas normas e directrices previstas no PROTOCOLO DE
PREVENCIÓN E DE NORMAS DE UTILIZACIÓN DO PAZO DOS DEPORTES E OS SEUS ANEXOS E
INSTALACIÓNS DEPORTIVAS DA DEPUTACIÓN DE LUGO CON MOTIVO DA CRISE SANITARIA E PANDEMIA
POR COVID-19 e no seu caso, das indicacións que o persoal encargado das instalacións lle indique
para o mellor desenvolvemento da actividade, nomeadamente en horarios e compatibilidade de
actividades deportivas e normativa de uso da instalación.
Que asume o cumprimento estrito nas normas e directrices previstas nos respectivos protocolos da
disciplina deportiva ...................................

Que o club solicitante exime á Deputación de Lugo de calquera responsabilidade derivada da
preparación, desenvolvemento e execución da acción/actividade deportiva ou adestramento para a
que se solicita a instalación.
Que nomea a don …………………………………………………………., con DI nº…………………….., (indique o cargo
no club e un número de teléfono de contacto)…………………………………………………………………………, como
persoa responsable da actividade deportiva, que deberá permanecer en todo momento no lugar das
instalacións nas que se desenvolva a referida actividade e do cumprimento das normas e directrices
previstas nos protocolos de aplicación e das instrucións do titular da instalación.
Que así mesmo, a persoa nomeada asume en nome do club e baixo a súa responsabilidade o control
e seguimento daqueles menores de idade que participen na actividade ou adestramento solicitado,
asumindo a responsabilidade de ter solicitado e contar cos permisos e autorizacións da normativa de
aplicación que no seu caso fosen precisas.
Que a entidade/club……………………………………...................., solicitante das instalacións deportivas
conta cos seguros federativos correspondentes de cada deportista relacionado no presente
documento e de responsabilidade civil e accidentes de cobertura da actividade/acción
deportiva/adestramento pertinentes para o seu desenvolvemento, requiridos pola normativa de
aplicación, do que achegará copia da póliza e do recibo actualizado de pagamento á Área de Deporte
da Deputación, para a realización da acción/actividade deportiva indicada.
Que a citada persoa ademais controlará, se é o caso, o uso dos vestiarios polo seu grupo, equipo,
club, etc, velando e sendo en todo momento responsábel do seu correcto uso, estado e utilización de
acordo coas normas e directrices de aplicación que procedan.
Que se compromete a deixar a instalación en boas condicións hixiénicas xerais, evitando de xeito
expreso o depósito de lixo nas pistas de xogo, sala de musculación, etc, ou en calquera outro espazo
das instalacións.
Que así mesmo, se responsabiliza de recolocar no seu emprazamento inicial todos e cada un dos
elementos usados durante a realización da actividade da que se trate (pesas, barras, etc).
Que o organizador do evento deportivo denominado ........................., obxecto desta declaración, cumpre cos
requisitos previstos e recollidos no artigo 22 da Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, axustándose
aos requirimentos establecidos pola normativa sectorial en vigor e por tanto conta coas respectivas

autorizacións das administracións públicas de ámbito municipal ou autonómico.
Que o organizador do evento deportivo denominado ........................., obxecto desta declaración, conta cun
protocolo específico no ámbito do COVID-19, que se trasladou á autoridade competente e comunicado aos/ás
participantes.

En proba de aceptación, asino a presente declaración.

Lugo, ……… de ……………………….. de 2020

Asdo. : O/A presidente
Nome e DI:

