
Benvolgudes famílies,

Comunicar-vos que a dia d’avui (i tenint en compte totes les indicacions i mesures establertes per

les autoritats), podem fer oficial la realització del Campus Vallès 2021 que tindrà lloc del 28 de juny

al 23 de juliol de 2021. Prèviament a formalitzar la inscripció online, us convidem a llegir amb

atenció totes les condicions establertes des de l’Associació Juvenil Símunt i firmar el present

document.

Condicions econòmiques

1. Per fer efectiva la inscripció és imprescindible realitzar la totalitat de l’import corresponent

als serveis escollits del Campus Vallès.

2. En un hipotètic escenari advers en el qual no es pogués iniciar abans del dia 28 de juny el

Campus Vallès 2021 per raons sanitàries i relacionades amb la covid-19, es retornarà

automàticament un 75% de l’import efectuat. Deixant el marge restant per afrontar

despeses prèvies.

3. En cas de suspendre el Campus Vallès un cop iniciat, per raons sanitàries i relacionades

amb la covid-19, es retornarà un 75% de l’import dels dies restants.

4. Un cop efectuada la inscripció no es retornaran els diners si no és per un motiu de pes com:

lesió o malaltia greu que inhabiliti l’assistència al Campus. L’import a retornar en un

d’aquests casos serà del 50% dels dies restants.

5. En cas d’expulsió per incompliment de la normativa de convivència i respecte del/la

participant durant el Campus Vallès, no es retornarà l’import.

Condicions d’assistència dels/les participants

Per poder participar en el Campus Vallès els i les participants han de reunir els següents requisits:

1. Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat

respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

2. Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV2 durant els 14 dies anteriors.



3. Que no hagin estat en contacte estret amb un positiu confirmat o simptomatologia

compatible en els 14 dies anteriors.

4. En tot moment, el/la participant haurà de complir la normativa de convivència lliurada

durant el transcurs de la inscripció.

En cas que l’infant o jove presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar

el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2 es valorarà de manera conjunta -

amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència el risc de participar en les

activitats del Campus. Es consideren malalties de risc per a la Covid-19:

1. Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.

2. Malalties cardíaques greus.

3. Malalties que afecten al sistema immunitari.

4. Diabetis mal controlada.

5. Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Les famílies hauran de vigilar diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la

temperatura abans de sortir de casa per anar a les instal·lacions del Campus Vallès. En el cas que

el vostre fill o filla tingui o presenti algun dels símptomes anteriorment esmentats, no podrà hi

assistir.

A l’entrada de l’Institut Vallès (porta verda), es prendrà la temperatura abans d’entrar als

participants. Si aquesta supera valors de 37,3ºC (establerts pel Departament de Salut de la

Generalitat de Catalunya) no es podrà entrar al centre.

Condicions d’higiene diàries

1. Serà obligatori dur la mascareta tots els dies. No es podrà accedir a les instal·lacions del

centre per a la realització de les activitats sense mascareta.

2. Després de cada activitat es realitzarà una neteja exhaustiva de tot el material esportiu i de

les instal·lacions utilitzades.



3. A l’entrada i sortida, després de cada activitat (esportiva i/o àpat) serà obligatori rentar-se

les mans amb aigua i sabó i/o gels desinfectants.

4. Durant el servei de menjador, es garantitzarà els 2 metres de distanciament entre

participants.

Exempció de Responsabilitat Covid-19

Declaro, responsablement que:

Conec que l’Associació Juvenil Símunt posarà totes les mesures d’higiene i seguretat que el

Departament de Sanitat recomana.

I perquè així consti, accepto i assumeixo que l’Associació Juvenil Símunt queda exempta de

responsabilitat en cas que es doni un contagi del COVID-19 al meu fill/a durant en el període de

temps en el qual assisteixi al centre.

Jo, ______________________________________ amb DNI ________________-____ com a

mare, pare o tutor/a legal de ____________________________________ he llegit i accepto les

condicions econòmiques, d’assistència i d’higiene; i la declaració d’exempció de responsabilitat

realitzada per l’Associació Juvenil Símunt en relació a les activitats realitzades al Campus Vallès

2021.

.…. de …..….. del 2021 Signatura


