INDICACIÓNS PARA SOLICITUDES (VÉXASE EN TODO CASO O PROTOCOLO APROBADO)
ÁMBITO E UTILIZACIÓN, USUARIOS E USUARIAS E SOLICITUDES
Dispoñibilidade: de luns a venres (días laborais).
Modo de acceso: baixo previa cita e solicitude de uso
➢ Deportistas de alto nivel, alto rendemento, profesionais ou asimilados.
➢ Deportistas federados correspondentes ás especialidades deportivas das instalacións.
Documentación esixida para o acceso:
➢ DNI e licenza federativa, e no seu caso, seguro federativo en vigor.
➢ Declaración responsable
En ningún caso se permitirá o acceso de persoas que non mostren a documentación referida ou que non teñan
confirmación de autorización de uso. Non se permitirá o acceso de persoas non autorizadas.
Solicitudes de uso:
 Deportista de alto nivel, alto rendemento ou asimilado/a, entidades deportivas locais con deportistas
federados/as e deportistas federados para actividade individual, deberán remitirán solicitude por correo
electrónico encargadopazodosdeportes@deputacionlugo.org asinada polo/a deportista e/ou pola presidencia
do club, solicitando os usos correspondentes para a semana seguinte e indicando horarios de preferencia,
antes das 24:00 horas do xoves (ou anterior no caso de ser inhábil) da semana inmediatamente anterior.
 A solicitude deberán formalizala así mesmo a través do rexistro oficial/sede electrónica da Deputación de
Lugo, achegando as respectivas declaracións responsables e calquera outra documentación que no seu caso
for precisa para a valoración e o trámite da solicitude (protocolo específico, seguro de responsabilidade
civil, fichas federativas, etc)
 De ser entidade, deberá achegar listaxe de deportistas relacionando apelidos, nome, DNI e número de licenza
federativa e no que velarán porque non se produzan usos compartidos de colectivos de idades diferentes
desde a perspectiva Covid-19 con programación semanal de uso deportivo (dentro dos horarios e quendas
establecidos).
 De ser deportista de alto nivel, alto rendemento ou asimilado/a deberá indicar nome e apelidos, nº de DNI,
número de licenza federativa e achegar documento acreditativo de atleta DAN, DAR ou asimilado/a.
 En todos os casos, deberá achegarse copia escaneada da licenza federativa e a respectiva declaración
responsable de usuario/a protocolo Covid 19.
 Só se admitirán as solicitudes e peticións formuladas a través de correos electrónico e rexistro oficial/sede
electrónica e que cumpran os requisitos indicados no momento de finalización do prazo establecido: antes
das 24:00 horas do xoves (ou anterior no caso de ser inhábil) da semana inmediatamente anterior.
 Igualmente, a entidade deberá remitir protocolo interno da entidade en referencia ao Covid-19 e declaración
responsable de cumprimento do presente protocolo.
 As quendas e períodos de uso poderán verse modificados por causas técnicas, organizativas, sanitarias ou
normativas, informándose en tal caso convenientemente aos usuarios/ as. Igualmente, en función da
demanda, necesidades ou características, poderanse reorganizar os usos deportivos ou realizar reasignación
de quendas.
 ESPAZOS HABILITADOS PARA A PRÁCTICA DEPORTIVA
 Quedarán delimitados polos responsables da instalación en función das necesidades e previsión de
actividades, cumprimento das normas e previsións do presente protocolo e das medidas deportivas e
sanitarias adoptadas e da súa modificación, ampliación e/ou derogación.
 Serán de cumprimento estrito por parte dos usuarios e usuarias e indicaranse convenientemente.
 HORARIOS DE APERTURA AO PÚBLICO E QUENDAS DE USO
 Atendendo as directrices da normativa de aplicación debera realizarse unha limpeza e desinfección previa
apertura da instalación e entre quendas das persoas usuarias, así como ao final da xornada.
 Quedarán delimitados polas persoas responsables da instalación en función das necesidades e previsión de
actividades, cumprimento das normas do protocolo e das medidas deportivas e sanitarias adoptadas e da súa
modificación, ampliación e/ou derogación.
 Serán de cumprimento estrito por parte dos usuarios e usuarias e indicaranse convenientemente.










Non se recomenda abrir a instalación antes das 10:00 h e realizar o peche da mesma ás 13:40 h.
No caso das tardes, a apertura da instalacións proponse para as 16: 00 h e peche ás 21:00 h.
PISTAS DE SQUASH
A instalación conta con catro pistas e tendo en conta as medidas de hixiene e desinfección, son espazos que
polas súas características, implican máis tempo para unha limpeza e desinfección en condicións.
Quedarán delimitados polas persoas responsables da instalación en función das necesidades e previsión de
actividades, cumprimento das normas do protocolo e das medidas deportivas e sanitarias adoptadas e da súa
modificación, ampliación e/ou derogación.
Serán de cumprimento estrito por parte dos usuarios e usuarias e indicaranse convenientemente.
Proponse que só se habiliten dúas pistas por quenda e que se vaian intercalando para así dar tempo ao
persoal de limpeza a facer o traballo de xeito correcto sen présas.

