7.- ANEXO I.
SOLICITUDE DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS
O Concello da Estrada, por medio da Concellería de Deportes, Novas Tecnoloxías e
Participación Cidadá, abre a solicitude para a utilización das INSTALACIÓNS
DEPORTIVAS MUNICIPAIS, para actividade deportiva. A autorización para a utilización
pode estar condicionada polos protocolos doutras administracións.
As instalacións deportivas municipais obxecto desta solicitude son:
1.- Pavillón Polideportivo Manuel Coto Ferreiro (únicamente federados).
2.- Pavillón Multiusos. Pista 1 (únicamente federados).
3.- Pavillón Multiusos. Pista 2 (únicamente federados).
4.- Pistas de tenis (federados e non federados)
5.- Campo de Fútbol Manuel Regueiro (únicamente federados).
6.- Campo de Fútbol Novo Municipal (únicamente federados).
7.- Campo de Fútbol San Martiño-Callobre (únicamente federados).
NOME DO SOLICITANTE/DEPORTISTA/CLUB:______________________________________________
NOME DO RESPONSABLE ADESTRAMENTO (SO PARA CLUBS):_______________________________
NOMES DOS DEPORTISTAS ADESTRAMENTO (SO PARA CLUBS)_______________________________
_______________________________________________________________________________________
ENDEREZO_____________________________________________________________________________
DNI:____________________________ TELÉFONO:___________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO:_________________________________________________________________
INSTALACIÓN SOLICITADA:_______________________________________________________________
DÍA:________________________________________________HORARIO:___________________________
OBSERVACIÓNS:________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

É obrigatorio cursar a solicitude como mínimo 48 horas antes.
Non se atenderán solicitudes que non cumpran este requisito.
No caso de non poder autorizar o horario solicitado, este departamento propoñerá
un horario alternativo.

O SOLICITANTE DECLARA:
 Que coñece o protocolo de volta á actividade deportiva nas instalacións deportivas
municipais do Concello da Estrada e comprométese ao seu cumprimento de forma
exhaustiva.
 Asímesmo declaro que accederei ás instalacións coas medidas de protección (luvas
e máscara) e que as utilizarei sempre que a práctica deportiva o permíta, e que
cumplirei as normas de utilización das instalacións que marca o protocolo das
instalacións deportivas municipais do Concello da Estrada para cada un dos
espazos.
 Declara que, a pesar da existencia dun protocolo de volta á actividade, é consciente
dos riscos que entraña a práctica deportiva en espazos pechados nunha situación
pandémica como a actual.
 Declaro que non padecín algún síntoma do Covid-19 nos últimos 15 días:
• Febre.
• Cansazo.
• Tos seca.
• Dificultade para respirar.
 Que non estiven en contacto con ningunha persoa que dera positivo en Covid-19
nos últimos 15 días.
 Que informarei de forma inmediata, o departamento de deportes do Concello da
Estrada, si algunha das circunstancias anteriores sucedesen ou dese positivo en
Covid-19, para que se poidan tomar as medidas oportunas.
 No caso dos clubs deportivos, deben de cumprir estes requisitos os participantes no
adestramento.
 Se algún usuario presenta síntomas como febre, tos e dificultade respiratoria,
chamar ao 061 ou ao 900 400 116 (segundo proceda), seguir as instrucións das
autoridades sanitarias.
A sinatura acredita estar conforme, e a aceptación das normas de utilizacións deportivas
municipais do Concello da Estrada.
A Estrada, _______ de ________________ de 2020.
SINATURA:

Enviar ao correo deportes@aestrada.es

