
  
 

 
NORMATIVA ENTRENAMENTS  
DE PÀDEL CURS 2020 - 2021 

 
 

Us informem d'algunes normes que haurem de complir per tornar a l'entrenament, 

aquestes poden ser modificades per les possibles normes imposades per organismes 

oficials (Sanitaris) o pel Club: 

 

1. És obligatori el lliurament de la Declaració Responsable per a tots els menors, amb 

validesa per a tot l'any. Sense aquest document cap menor podrà iniciar l'activitat, 

és a dir, l’han de portar el primer dia d'entrenament. 

2. No podrà accedir ningú que: 

a. Estigui en aïllament per ser positiu de COVID19. 

b. Estigui esperant un resultat d'una prova PCR. 

c. Convisqui amb una persona diagnosticada de COVID19. 

d. Estigui en aïllament preventiu per ser contacte estret amb un positiu de 

COVID19. 

3. Cal accedir al Club amb mascareta i s'ha d'utilitzar dins de les instal·lacions excepte 

quan s'entri a la pista i es pugui mantenir la distància de seguretat. 

4. A l'entrada del Club es prendrà la temperatura i si algú té més de 37.3 no podrà 

accedir a Club. 

5. Es limita l'accés a familiars a les instal·lacions esportives per respectar l'aforament i 

permetre que els esportistes de totes les seccions puguin accedir. Els menors més 

petits poden ser acompanyats fins a la pista per entrar i recollits en aquesta al 

finalitzar l'entrenament. 

6. Cada jugador/a haurà de portar la seva ampolla d'aigua, recomanem no fer ús de 

les fonts. 

7. Es deixaran les bosses d'esport o pertinences personals a una distància correcta de 

seguretat 1.5m. mínim. Dels seus companys/es. 

8. No es permeten les dutxes com a mesura de seguretat. 

9. Es farà ús dels lavabos, però d'1 en 1 i sempre mantenint la distància de seguretat 

d’1.5m. de distància mínim amb una altra persona. 

10. Tot el material que s'utilitza serà desinfectat correctament. 

 

 

Tot aquest protocol és pel bé comú, demanem col·laboració i comprensió amb totes 

les mesures, esperem poder fer-ho sense complicacions. 


