ESPORTS D'EQUIP - Jocs Esportius Escolars de Catalunya

CARACTERÍSTIQUES INSTAL·LACIONS COVID-19
ENTITAT

ACCÈS PÚBLIC/ACOMP.

OBSERVACIONS

AEE COL·LEGI SANT PAU APOSTOL
AEE ELISABETH DE SALOU

SÍ
NO

AMPA COL·LEGI EL CARME

SÍ

Es permeten dos acompanyants per jugador/a al partit i es realitzarà un control d'accés
amb identificació de tots els assistents, els quals estaran obligats a donar les seves dades
personals i de contacte amb dos dies d'antelació. A més, els acompanyants podran accedir
10 minuts abans, sempre que ja estigui desallotjada l'escola del partit anterior, si és el cas.

AMPA COL·LEGI LESTONNAC L'ENSENYANÇA

SÍ

Només podrà assistir 1 acompanyant per jugador/a i s'haurà de passar un llistat a la
coordinació del Bàsquet abans de divendres migdia (Nom, cognoms i DNI).

AMPA ESCOLA L'ARRABASSADA
AMPA ESCOLA CESAR AUGUST DE TARRAGONA
AMPA ESCOLA PAX DE TARRAGONA
AMPA SAGRAT COR
AMPA TERESIANES
ASSOCIACIÓ AMICS HANDBOL LA CANONJA

NO
NO
NO
NO
NO
SÍ

Pavelló municipal La Canonja

SÍ

Escola La Canonja

SÍ

ASSOCIACIÓ BASQUET LA SALLE TARRAGONA

NO

CENTRE D'ESPORTS ALTAFULLA

SÍ

CLUB ATLETIC RODA DE BARÀ

SÍ

CLUB BÀSQUET ALTAFULLA

SÍ

CLUB BÀSQUET MORELL

Sí

CLUB BÀSQUET TARRAGONA
CLUB ESPORTIU EL CATLLAR

SÍ
SÍ

CLUB FALSET ESPORTIU

SÍ

CLUB FUTBOL SALA EL MORELL

SÍ

CLUB HANDBOL SALOU

SÍ

CLUB SALOU FUTBOL SALA
Escola Europa
Escola Salou
COL·LEGI LA SALLE TARRAGONA
CONSELL ESPORTIU BAIX PENEDÈS

NO
NO
NO
NO
SÍ

Club Bàsquet Llorenç

SÍ

Bàsquet Bellvei IM

SÍ

Un acompanyant per jugador/a.

S'ha d'entregar la Declaració de Responsabilitat i haurà un llistat d'autoritzats a l'entrada
(15 persones màxim de l'equip visitant). A més, les portes s'obriran 30 min abans de l'inici
del partit i es tancaran 5 min abans de l'inici. Finalment, si has de sortir durant la primera
part, no podràs entrar fins després del descans i si has de sortir durant la segona part, ja no
podràs tornar a entrar.
S'ha d'entregar la Declaració de Responsabilitat i haurà un llistat d'autoritzats a l'entrada
(15 persones màxim de l'equip visitant). A més, les portes s'obriran 20 min avanç de l'inici
del partit i es tancaran 5 min abans de l'inici i, fins que no s'acabi el partit la porta
romandrà tancada.
No es podrà superar el 50% de l'aforament permès i a l'entrada es registraran en els fulls
que tindrem per a tal efecte.
Els acompanyants han de ser familiars directes dels esportistes i s’han d’apuntar a
l’entrada signant així una declaració d’autoresponsabilitat.
L'accés del públic serà 5 min abans de l'inici de l'hora oficial del partit i només podrà
accedir al partit un màxim de 15 acompanyants per equip.
Només 25 persones enviant document Excel el dia abans del partit (data límit). A més,
l'accés serà entre 10 minuts abans i després de l'inici del partit i una vegada s'hagi accedit a
les grades la sortida estarà permesa, però no es podrà tornar a entrar.
Permeten 2 acompanyants per jugador/a.
Permeten 2 acompanyants per jugador/a i en entrar al camp es facilitaran els noms i
cognoms i número de mòbil. Les instal·lacions s'obriran per accés al públic d'entre 15 i 30
minuts abans de cada partit, dependrà de l'activitat esportiva que hi hagi aquell dia.
Prèviament s'ha d'omplir i enviar un full excel amb les dades dels acompanyants.
El número d´acompanyats de l´equip visitant es limita a 15 persones. S´agraeix confirmar
divendres abans del partit via mail, chsalou@gmail.com. Només es podrà accedir 15 min
abans de l'inici del partit.

L'accés al públic es farà tot seguit que els dos equips entrin a pista i un cop iniciat el partit
es tancarà l'accés principal i no es podrà sortir de la instal·lació.
Està permesa la presència d'un acompanyant per als menors de catorze anys, així com el
fixat en la norma sanitària respecte dels discapacitats.

CE Vendrell

SÍ

Pot haver-hi un màxim de 2 acompanyants per jugador/a i no podran entrar al camp
persones no implicades directament en el partit. A més, primer entraran els acompanyants
de l'equip local i després els acompanyants de l'equip visitant i tot plegat uns minuts abans
de l'inici del partit però amb l'ordre esmenat anteriorment. Tot seguit, a l'entrada del camp
haureu de facilitar nom i cognoms, telèfon de contacte i signar l'acceptació de la declaració
responsable, a més, d'indicar el nom del jugador a qui s'acompanya. Finalment, un cop
començat el partit es tancarà la porta d'entrada al camp i no es permetrà l'accés.

EFB Calafell AF

SÍ

Es podrà accedir com a públic a la instal·lació amb un màxim d'aforament del 50% i tota
persona que vulgui accedir com a públic a veure un partit s'ha de registrar a un formulari a
través d'un codi QR (nom i cognoms, telèfon, club d'origen i categoria de partit al qual vol
accedir) i a més els grups de pares sempre accediran junts.

CONSELL ESPORTIU DE L'ALT CAMP

NO

Escola Valls B

NO

No es permetrà l'entrada del públic a dins de les instal·lacions de l'annex del Vilar, però el
públic podrà estar a fora al carrer Prat de la Riba que dóna al lateral del camp (bona visió).

Escola Valls C
ESCOLA JOAN XXIII

SÍ

FUTBOL CLUB TARRACO

SÍ

GIMNASTIC TARRAGONA SAD

SÍ

INSTITUCIÓ TARRAGONA - AURA

NO

RACING CLUB DE FUTBOL BONAVISTA

SÍ

TGN BÀSQUET CLUB

NO

TORREDEMBARRA BÀSQUET CLUB
Pavelló Municipal Sant Jordi

SÍ
SÍ

Mini Pavelló els Caus

SÍ

Mini Pavelló els Caus

SÍ

UD SAN SALVADOR

SÍ

15 acompanyants facilitant llistat previ de les persones que accediran i l'accés serà de 10
minuts abans de l'inici de partit on primer entrarà el públic local i després el públic visitant.
Amb llista prèvia d'acompanyants (2 per jugador). 5 minuts abans de començar el partit es
tancarà l'accés al camp.
La graderia de l’annex s’obrirà 15 min abans de cada partit si no hi ha partits previs, o un
cop s’hagi buidat la graderia de partits anteriors i un cop s'accedeix no es pot sortir. La
capacitat de la mateixa és de 45 persones i és obligatori portar la declaració responsable
pel públic de la FCF.
Aforament de 250 persones i per poder entrar al camp s'ha de deixar la declaració
responsable signada.

24 convidats per equip.
S’aplica el criteri a porta tancada. No obstant en cas que juguin menors i si pel nombre
d’esdeveniments es permet, es podrà convidar un tutor per menor, garantint en tot
moment l’aforament màxim permès.
S’aplica el criteri a porta tancada. No obstant en cas que juguin menors i si pel nombre
d’esdeveniments es permet, es podrà convidar un tutor per menor, garantint en tot
moment l’aforament màxim permès.
2 acompanyants per cada jugador i membre del cos tècnic i 3 directius

