DOSSIER TÈCNIC I REGLAMENT
IX CURSA RUN4ILLA
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1.-OBJECTIU

Instal·lacions de Lleure Esportiu ILLA, S.A., organitza a través del programa “Esport
socialitzador i solidari” la Festa de l’esport i jornada recreativa anual en motiu de l’aniversari de
l’equipament. Aquest acte fa possible la versatilitat i multiplicitat d’utilitat de l’equipament amb
l’organització de diverses activitats obertes a tothom, i especialment destinades a generar un
benefici social al poble de l’Ametlla del Vallès.

L’activitat principal d’aquesta jornada esportiva és la cursa popular RUN4ILLA

2. ORGANIZACIÓ
Organitza:
Instal·lacions de Lleure Esportiu ILLA, SA. N.IF. A64286461

3. INFORMACIÓ
www.triactiva.cat
www.illa-activa.com

4. DADES TÈCNIQUES
DESCRIPCIÓ GENERAL DEL RECORREGUT:
Sortida davant ILLA ACTIVA - C. DEL CLUB (sentit circulació SC) - C.VINYA (CONTRA
CIRCULACIO CC) - C. ATZAVARA (CC) - C. CAN CAMP (AMUNT) - C. OLIVERA ( CC) - CAMÍ CAN
GUINEU (AVALL) - C. SANTIAGO RUSSINYOL - CAMÍ DE TERRA - CAMÍ CAN GUINEU (AVALL) BASSA CAN PLANDOLIT (AVALL) - C. AMETLLERS - C. MENORCA - C. DELS ANGELS - BOSC CAN
PLANDOLIT - C. CASAS - C. MIR (AVALL) - C. FORTUNY (DRETA) - TORRENT DE CAN REIXAC - C.
DEL PINAR (AVALL) - C. LLIMONER (AVALL) - C. GARROFER (SC) - AV. ONCE SETEMBRE (DRETA)
- C. DE LA VINYA (CC) - C. DEL CLUB (CC) - ILLA ACTIVA

DIFICULTAT FÍSICA: Mitja.
DIFICULTAT TÈCNICA: Baixa.
PUNT SORTIDA: C. del Club.
PUNT ARRIBADA: C. del Club.
ALÇADA MÀXIMA: 258 m.
DISTÀNCIA TOTAL: 10 Km.
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5. HORARIS DE PAS
Horari estimat d’arribada del cap de cursa 09:37h. Horari estimat de tancament de cursa 10:30

6. RECORREGUT I PUNTS DE CONTROL
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7. AVITUALLAMENTS
NOMBRE
KM 0

SITUACIÓ
C. DEL CLUB

MATERIAL
AMPOLLES D´AIGUA

PERSONAL
2

KM 7

CAMÍ CAN VALLS

2

KM 10

C. DEL CLUB

2 TAULES
AMPOLLES D´AIGUA
AMPOLLES D´AIGUA

2

8. PLA DE EMERGÈNCIA

Tot participant estarà cobert amb una assegurança d'accidents i assistència sanitària per al dia de la
prova.
Tot participant està obligat a:
. Mantenir la distància de seguretat entre corredors.
. Situar-se sobre una marca al terra en el moment de la sortida per mantenir la ditància de seguretat i
amb la mascareta posada.
. Portar degudament la mascareta en tot moment a excepció de quan estigui corrents entre els punts
d´inici i final de la cursa.
. Posar-se la mascareta un cop haver passat per l´arc d´arribada.
. Participar amb calçat i roba esportiva.
. Prestar ajuda a l'accidentat.
. Respectar les normes expressades en el Reglament intern de l'Organització.
. Respectar les normes que l'Organització pugui establir durant la prova.
En cas d'accident:
Contactar amb el telèfon d'emergències 112 mitjançant:
. El seu propi telèfon mòbil.
. Personal de l'Organització.
. Punts d'avituallament.
El dispositiu d'emergències no tindrà caràcter itinerant: estarà destinat al control i assistència als
/ les participants. En cas de no accidents seva localització serà:

C. DEL CLUB (CENTRE ESPORTIU ILLA ACTIVA)
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9. REGLAMENT
1. Diumenge 30 de maig del 2021 a les 09:00h donarà inici la cursa RUN 4ILLA amb distància de
10km,organitzada pel centre esportiu municipal ILLA ACTIVA i L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DEL
VALLÈS. La sortida i arribada estarà situada davant de les instal·lacions ILLA ACTIVA de L’ Ametlla del
Vallès, carrer del club, 3, 08480, Tlf. 938431710, info.ametlla@illa-activa.com
2. La cursa està oberta a totes les persones que s'inscriguin prèviament, mitjançant la web de RUNEDIA

(www.runedia.com).
3. El mínim d'edat per participar és de 14 anys. Els menors de 18 anys hauran de portar consentiment
del pare/mare/tutor, el qual s'haurà de lliurar en el moment de recollir el dorsal, adjuntant fotocòpia del
DNI o passaport de l'adult. Els menors d'edat hauran de córrer acompanyats d'un adult: pare/mare
/tutor o persona en qui deleguin la responsabilitat.

4. El preu de la inscripció és de 10 euros. La data límit per a formalitzar inscripció és el 23 de maig. El dia
de la cursa no hi hauran dorsals a la venda. La inscripció només serà vàlida una vegada s'hagi fet
efectiu el pagament. Cal presentar el DNI del titular per recollir el dorsal. L'organització no lliurarà cap

dorsal si l'atleta no aporta aquest document per identificar-se com a titular de la inscripció. La fotocòpia
del DNI del titular és vàlida per recollir un dorsal en cas de no poder fer-ho el titular.
5. Una vegada realitzada la inscripció, no es retornarà l'import de la mateixa. Aquest any, degut a la
situació de pandemia no hi haurà bossa del corredor.
6. Formalitzar la inscripció a aquesta cursa dóna dret a recollir el dorsal i xip d’un sol ús. L’entrega dels
dorsals es farà dissabte dia 29 de maig amb horari de 09 a 19.00h o el mateix dia de la cursa, una hora
abans de la sortida i fins a les 08:45. El fet de no retirar el dorsal en els termes establerts, significa la

renúncia a còrrer la cursa.
7. Caldrà presentar el document de DECLARACIÓ RESPONSABLE degudament omplert al recollir el dorsal.
8. La inscripció es tancarà el dia 23 de maig o bé quan s'aconsegueixin els 100 inscrits.
9. Per a participar a la cursa és obligatori córrer amb dorsal. El xip anirà incorporat al dorsal i no serà
necessari el retornament en finalitzar la cursa. No seran vàlids altres xips que no hagin estat facilitats per

l’organitzador.
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10. És obligatori portar el dorsal visible al pit. Els corredors sense dorsal o xip no podran entrar a meta.
11. El recorregut de la cursa consisteix en un circuit amb distància de 10.000 metres (10 km). El circuit
tindrà una part d’asfalt i una part de muntanya.
12. L'organització podrà modificar el recorregut, per causes alienes i/o de força major. Així mateix, si la
cursa fos suspesa per causes alienes i/o de força major, no es retornaria els diners de la inscripció.
13. L’avituallament estarà situat prop del quilòmetre 7 i a l'arribada.
14. Els únics vehicles autoritzats per seguir la cursa seran els designats per l'organització.
15. La cursa es considerarà tancada 1 hora i 20 minuts després de la sortida.
16. No es permet córrer amb animals, per seguretat del mateix animal i de la resta de participants.
17. Els premis es lliuraran el mateix dia de la cursa, les categories premiades són:
Guanyadores absolutes femenines ( 1a, 2a i 3a classificades )
Guanyadors absoluts masculins ( 1r, 2n i 3r classificats )

18. Les classificacions oficials seran publicades al Facebook i pàgina web de l’organitzador.
19. Les reclamacions sobre les classificacions hauran de presentar-se a l'organització per escrit fins a 15

minuts després d'haver-hi fet públics els resultats, i la decisió de l'organització serà inapel·lable.
20. Qualsevol participant podrà ser desqualificat si:





Mostra un estat físic deficient
No realitza el recorregut complet
No porta el dorsal en un lloc visible
Mostra un comportament antiesportiu

Col·labora:

21. L'organització NO disposarà d'un guarda-roba per als participants. No s'acceptarà cap pertinença de
cap tipus.
22. Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe i any de naixement siguin

publicats en les llistes d'inscrits, així com en les de resultats.
23. El participant, pel fet d'inscriure's a la cursa, autoritza expressament a l'organització i els seus
patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment de les persones participants.

Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut o desconegut, així com en materials
de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació
actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga una vegada finalitzat el

període previst.
24. Les dades personals de tots els participants formaran part d'un fitxer propietat de ILLA ACTIVA. Aquestes
dades, tret que es manifesti el contrari, podran ser utilitzats amb finalitats comercials del centre esportiu

municipal ILLA ACTIVA i els seus patrocinadors.
25. L'organització rebutja qualsevol responsabilitat per danys que els participants o tercers puguin provocar
durant l'esdeveniment.
26. Cada participant inscrit quedarà cobert per una assegurança d'accidents puntual que queda inclòs dins
del preu de la inscripció. Així mateix, cada corredor participa sota la seva responsabilitat i disposa d'un nivell
de condició física suficient per afrontar l'activitat. L'organització no es fa responsable de cap incident que es
pugui produir durant la cursa per motius de la condició mèdica dels participants, els quals, han de vetllar en
tot moment pel seu bon estat físic.
27. La inscripció a la cursa suposa l'acceptació total d'aquest reglament. La seva interpretació i tot allò que
no quedi expressament reflectit i/o regulat serà decidit en última instància per l'organització.
28. La cursa transcorre amb trànsit obert, per trams urbans, de pista i també per corriols en espais naturals
protegits, com el Torrent de Can Diví. És per això que la cursa es celebra amb respecte absolut pel medi

ambient, aquesta serà la prioritat de l’organització i ha de ser el compromís també dels corredors.
En aquest aspecte serà motiu de desqualificació llençar qualsevol tipus de deixalla o sortir-se del circuit

senyalitzat per la cursa.
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10. PLA ESPECÍFIC COVID-19

Per complir totes les mesures que indica el PROCICAT per tal de dur a terme una prova esportiva
d´aquest tipus s´haurà de tenir en compte els següents punts:
ÚS DE MASCARETA I DISTÈNCIA DE SEGURETAT:
1.Tot participant està obligat a mantenir la distància de seguretat en tot moment.
2. Haurà de portar degudament la mascareta en tot moment a excepció de quan els correrors estiguin
corrents entre els punts d´inici i final de la cursa.
3. Cada corredor s´haura de situar en el calaix de sortida que se li haurà assignat un cop realitzada la
inscripció que vindrà determinada pel temps acreditat estimat que trigarà en completar els 10 km.
4. Cada calaix de sortida tindrà establert un horari de sortida i es composarà per un maxim de 20 corredors.
5. Caldrà situar-se sobre una marca al terra en el moment de la sortida per mantenir la ditància de seguretat
i amb la mascareta posada.
6. Un cop s´inici la cursa es podrà treure la mascareta però mantenint la distància de seguretat entre els
corredors al llarg de tot el recorregut.
7. Al creuar la meta s´haurà de posar la mascareta.
RECOLLIDA DE DORSALS:
1. L´horari de recollida de dorsals serà el dissabte dia 29 de maig de 9:00h a 19h a la recepció d´ILLA
ACTIVA. El mateix dia de la cursa dia 30 de maig de 8:00h a 8:45h a la carpa de lliurament de dorsals.
2. Caldrà situar-se sobre la marca al terra per mantenir la ditància de seguretat i amb la mascareta posada.

ZONA D´AVITUALLAMENT:
1. Hi haurà dues zones d´avituallament: una en l´espai de sortida i arribada i l´altre en el km7 de la cursa.
En cada punt hi haurà vàries taules separades entre si per tal d´evitar aglomeracions.
2. L´avituallament consistirà en ampolletes d´aigua d´ús individual i tancades.
3. L´avituallament sera sempre autoservei dels corredors.
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ZONA DE VESTIDORS I DUTXES.
1. L´ús dels vestidors només serà permés un cop finalitzada la cursa. En cap cas abans de la mateixa, de
manera que es recomana que s´arribi amb la roba esportiva ja posada.
2. Cada corredor tindrà assignada una franja horària per a fer ús dels vestidors i dutxes. Aquesta franja
horària vindrà determinada pel calaix de sortida. D´aquesta manera no hi haurà aglomeracions i l´ús de
les les dutxes serà esglaonada.
3. L´aforament dels vestidors està determinat segons la normativa de les instal.lacions esportives ILLA
ACTIVA que s´encarregarà de controlar l´aforament en tot moment mitjançant el control d´accessos
dels torns i de manera manual a la porta de cada vestidor.
ENTREGA DE TROFEJOS.
1. Un cop finalitzada la cursa es procedirà a l´entrega de trofejos als tres primers classificats/es femenines
i masculins.
2. L´entrega es farà mantenint la ditància de seguretat entre els guanyadors i les persones encarregades
de donar els premis.
3. Els trofejos estaran degudament desinfectats abans de fer l´entrega.
4. El public assistent a l´entrega de trofejos haurà de mantenir la distància de seguretat i amb la mascareta
posada.
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PROTOCOL BÀSIC PER A LA MINORACIÓ DEL RISC DE CONTAGI DE COVID-19 EN EL
DESENVOLUPAMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA I COMPETICIÓ

D’acord amb el Pla d’acció pel desconfinament esportiu de Catalunya presentat per la Secretaria
General de l’Esport i de l’Activitat Física i aprovat pel PROCICAT, es determina la fase de
represa de l’activitat esportiva i la competició requerint als organitzadors i titulars de les
instal·lacions l’adopció de protocols específics per a la determinació de mesures que procurin
evitar el risc de contagi per COVID19 entre les persones usuàries d’instal·lacions esportives així
com participants a l’activitat.
En aquest sentit, proposem aquest protocol adaptat a la cursa RUN4ILLA, seguint les
instruccions del Pla d’Acció de la SGEAF i que es complementarà amb els reglaments específics
de la mateixa.
. Objecte: El Protocol serà el marc general d’aplicació per a totes les entitats esportives als
efectes d’adequar i executar el propi protocol en funció de les activitats i modalitats esportives, i
així per evitar contagi per COVID-19 entre els participants de les mateixes. Les mesures previstes
en el Protocol s’aplicaran mentre duri l’estat de pandèmia sanitària, amb independència de
l’espai on es desenvolupi l’activitat i de qui sigui l’organitzador d’aquesta. A l’efecte,
s’entendrà estat de pandèmia sanitària el període durant el qual les autoritats sanitàries
competents mantinguin les mesures escaients de prevenció per evitar el contagi de COVID-19.
. Jerarquia normativa. Les mesures previstes en els Protocols seran d’aplicació sempre que
l’activitat objecte pugui desenvolupar-se d’acord amb la normativa emesa per les autoritats
sanitàries corresponents. Els Protocols no autoritzen per si mateix la realització de cap activitat
específica, essent la seva finalitat preveure l’actuació determinada per desenvolupar activitat
esportiva permesa.
. Prudència. En la interpretació i aplicació del Protocol, els participants i organitzadors de l’activitat
esportiva objecte es regiran per l’observança del criteri de prudència; essent d’elecció preferent
l’opció que davant d’una mateixa situació garanteixi una millor protecció davant del contagi.
. Mitjans telemàtics. Es realitzaran per mitjans telemàtics i garantint la distància social de seguretat
totes aquelles actuacions pròpies de les activitats objecte dels Protocols que puguin realitzar-se
per aquests mecanismes.

RECOMANACIONS A TENIR EN COMPTE EN L’ORGANITZACIÓ DE COMPETICIONS ATLÈTIQUES
a) Abans d’iniciar l’activitat
-L’esportista
. Es recomana que els desplaçaments dels esportistes es facin de forma individual o
exclusivament amb familiars convivents. S’evitaran en la mesura dels possibles els
desplaçaments col·lectius, o en cas que aquests es desenvolupin, cada esportista haurà de fer ús
individual de les mascaretes.
. Sempre que sigui possible, arribarà al lloc de l’activitat, no abans d’una hora i quart del
començament de la seva prova, amb la roba esportiva ja posada procurant evitar l’ús de
vestidors.
. Cada esportista aportarà una declaració responsable conforme no presenta símptomes de
tenir COVID-19 i, en cas d’haver passat la malaltia, declarar que ha superat el període de
quarantena escaient. Així mateix, la declaració responsable haurà d’acreditar que no s’ha
estat en contacte amb persones infectades o s’ha viatjat a zones en risc declarades oficialment
en els 14 dies immediatament anteriors al de la signatura del document.
. Cada esportista mantindrà la distància de seguretat interpersonal en els seus desplaçaments fins
abans d’iniciar l’activitat.
. Cada esportista farà ús de la mascareta fins el moment d’iniciar l’activitat esportiva, menys per a
les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure's
agreujada per la utilització de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o
dependència, no disposin d'autonomia per a treure's la mascareta o bé presentin
alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.
. Cada esportista facilitarà les dades de contacte per al registre de les persones assistents a
l’activitat que garanteixi la traçabilitat del grup.
-Persones treballadores, entrenadors, jutges i voluntaris.
. Es recomana que els desplaçaments es facin de forma individual o exclusivament amb
familiars convivents. S’evitaran en la mesura dels possibles els desplaçaments col·lectius, o
en cas que aquests es desenvolupin, cada persona haurà de fer ús individual de les
mascaretes.
. En cas d’utilitzar roba específica o uniforme, arribaran al lloc de l’activitat amb aquesta ja
posada en la mesura que sigui possible. En aquest sentit s’haurà d’evitar la utilització de
vestidors.
. Serà necessari el rentat habitual i constant de mans mitjançant la solució hidroalcohòlica així com
aigua i sabó.
. Hauran d’aportar una declaració responsable conforme no presenten símptomes de tenir
COVID-19 i, en cas d’haver passat la malaltia, declarar que han superat el període de
quarantena escaient. Així mateix, la declaració responsable haurà d’acreditar que no s’ha

estat en contacte amb persones infectades o s’ha viatjat a zones en risc declarades
oficialment en els 14 dies immediatament anteriors al de la signatura del document.
. Cal mantenir la distància de seguretat en els seus desplaçaments respecte la resta de
persones.
. Es farà ús de la mascareta sempre que sigui compatible amb la situació personal pròpia.
. Facilitaran les dades de contacte per al registre de les persones assistents a l’activitat que
garanteixi la traçabilitat del grup.
. El nombre de voluntaris haurà de reduir-se al mínim necessari i se’ls assignarà una única
funció, evitant rotacions.

-L’organitzador
. Comunicarà i informarà de les mesures del Protocol a les persones treballadores a càrrec, el
voluntariat que hi participi, els participants de l’activitat així com altres estaments que formen
part de l’organització. En aquest sentit, s’assegurarà de la disposició d’infografies informatives
amb aquesta finalitat.
. Durà a terme una neteja inicial exhaustiva i la desinfecció dels espais i el material d’ús de
l’activitat que aporti l’organitzador.
. Dotarà de material EPI a les persones treballadores i voluntàries que participen en el
desenvolupament de l’activitat. El material ha de ser l’adequat per a la funció desenvolupada i,
en cas d’incorporar més d’un element, aquests han de ser compatibles entre ells.
. Procurarà un sistema d’inscripció a l’activitat per mitjà telemàtic.
. Impedirà l’accés a l’espai de l’activitat a les persones que presentin símptomes relacionats amb
la COVID-19.
. Establirà indicadors per a evitar la formació d’aglomeracions de persones.
. En la mesura del possible, col·locarà dispensadors del gel hidroalcohòlic en l’espai de l’activitat
per al seu lliure ús de les persones participants.
. Nomenarà una persona responsable de vetllar pel compliment de les mesures previstes en el
Protocol, així com de les vigents en la normativa sanitària aplicable en cada moment.
. El responsable de compliment del Protocol supervisarà el flux de trànsit en els accessos per evitar
la formació d’aglomeracions.
. Registrarà el nom i cognom així com les dades de contactes de les persones participants en
l’activitat; ja siguin esportistes, treballadores, entrenadors, jutges, voluntàries, organitzadores o
públic, per garantir la traçabilitat.

- El public
. Es recomana que els desplaçaments del públic es faci de forma individual o exclusivament
amb familiars convivents. S’evitarà els desplaçaments col·lectius, o en cas que aquests es
desenvolupin així s’haurà de fer ús individual de les mascaretes.
. Aportarà una declaració responsable conforme no presenta símptomes de tenir COVID-19 i,
en cas d’haver passat la malaltia, declarar que ha superat el període de quarantena escaient. Així
mateix, la declaració responsable haurà d’acreditar que no s’ha estat en contacte amb persones
infectades o s’ha viatjat a zones en risc declarades oficialment en els 14 dies immediatament
anteriors al de la signatura del document.
. Evitarà la formació d’aglomeracions en els espais d’entorn i accessos a l’activitat
. Mantindrà la distància de seguretat.
. Farà ús de la mascareta menys per a les persones que presentin algun tipus de malaltia o
dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per la utilització de la mascareta o que, per la
seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d'autonomia per a treure's la
mascareta o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.
. Facilitarà les dades de contacte per al registre de les persones assistents a l’activitat que
garanteixi la traçabilitat del grup.

b) Durant l’activitat
En aquest apartat totes les mesures de seguretat i higiene s’han d’adaptar a les diferents
modalitats esportives i a cada activitat, entre elles, especialment serà necessari adoptar mesures
per evitar la concentració de persones, tant en sortides i arribades d’esportistes, així com també
s’hauran d’identificar els punts o moments en què el risc de concentració de persones pugui
incrementar-se.
-L’esportista
. Procurarà, sempre que sigui possible, mantenir la distància de seguretat i evitar el contacte
amb altres participants, jutges i personal d’organització
. Procurarà una higiene i desinfecció de mans periòdica.
. Mantindrà els seus materials i utensilis personals en la bossa pròpia que aporti a l’efecte, amb
una utilització individual incloent el material d’avituallament que sigui necessari per a l’activitat.

-Persones treballadores, entrenadors, jutges i voluntaris.
. Mantindrà la distància de seguretat entre les persones i els esportistes que desenvolupen

l’activitat.
. Farà ús de la mascareta sempre que sigui compatible amb la situació personal pròpia.
. Procurarà una higiene i desinfecció de mans periòdica.

. S’intentarà que les zones d’escalfament siguin el més espaioses possible. S’haurà de vetllar pel
cumpliment de les mesures de distanciament.
-L’organitzador
. En la mesura del possible, desinfectarà després de cada ús el material que hagi de ser
compartit pels esportistes durant l’activitat.
. Desinfectarà els espais de vestuaris i dutxes després de cada torn d’ús.
. En cas de facilitar l’avituallament, l’organització haurà de disposar d’una persona
responsable que lliuri el material i que compleixi amb la normativa de salut en relació al
tractament dels aliments tot evitant la concentració de persones.
. Garantirà el subministrament de gel hidroalcohòlic en dispensadors, en totes les zones de
competició i àrees de treball, fins a la finalització de l’activitat.
. El responsable de compliment del PROTOCOL supervisarà l’aplicació de les mesures, resoldrà i
anotarà les incidències que s’ocasionin.

-El public
. Mantindrà la distància de seguretat.
. Farà ús de la mascareta sempre que sigui compatible amb la situació personal pròpia.
. Procurarà una higiene i desinfecció de mans periòdica.
b) Després de l’activitat
-L’esportista
. Mantindrà els seus materials personals en la borsa pròpia que aporti a l’efecte.
. Mantindrà la distància de seguretat en els seus desplaçaments
. Si fa falta utilitzar els vestuaris i dutxes, cal mantenir també la distancia de seguretat i prohibir
desplaçar-se descalç.
. Farà ús de la mascareta, sempre que sigui compatible amb la situació personal pròpia.
. Evitarà la permanència innecessària en l’espai de l’activitat.
. Evitarà aglomeracions a la sortida de les activitats.
-Persones treballadores, entrenadors, jutges i voluntaris.
. Mantindrà la distància de seguretat en els seus desplaçaments.
. Farà ús de la mascareta, sempre que sigui compatible amb la situació personal pròpia.
. Evitarà la permanència innecessària en l’espai de l’activitat.
. Evitarà aglomeracions a la sortida de les activitats.

-L’organitzador
. El responsable de compliment del Protocol supervisarà el flux de trànsit en la sortida per evitar
la formació d’aglomeracions.
. Guardarà el registre d’assistents i participants així com les declaracions responsables
aportades per un termini mínim de 30 dies naturals des de la data de l’activitat i estarà a
disposició de les autoritats sanitàries en cas que sigui requerit com a conseqüència de
positius en contagi per COVID19.
-Públic
. Evitarà la formació d’aglomeracions en els espais d’entorn i accessos a l’activitat, garantint
una sortida esglaonada.
. Serà necessari evitar que en la sortida, els espectadors s’aturin en el circuit de sortida de la
instal·lació.
. Mantindrà la distància de seguretat en la seva sortida.
. Farà ús de la mascareta menys per a les persones que presentin algun tipus de malaltia o
dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per la utilització de la mascareta o que, per la
seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d'autonomia per a treure's la
mascareta o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.

ORGANIZACIÓ y COL·LABORADORS

ILLA ACTIVA
CLUB ESPORTIU TRIACTIVA L’AMETLLA DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE L’ AMETLLA DEL VALLÈS
POLICIA LOCAL
PROTECCIÓ CIVIL

Col·labora:

