Sol·licitants d’una cessió d’espai als Centres Culturals
Informació general
El Centre Cultural facilitarà l’ús dels seus equipaments degudament nets i amb les mesures necessàries per tal de garantir la
seguretat dels participants i minimitzar el risc de contagi de la COVID-19.
És obligatori dur mascareta i portar-la posada en tot moment.
Només hi podran accedir al centre els participants inscrits a les activitats.
Els participants dels tallers i activitats hauran de guardar la distancia de seguretat de 1,5 m, entrar i sortir de l’equipament i les
aules pels llocs indicats i als horaris establerts, i netejar el material i el mobiliari que vagin a utilitzar al taller o curs, abans de
començar l’activitat
L’aforament de les sales està limitat segons els protocols sanitaris,
Les entitats que disposin d’un espai cedit seran responsables de configurar les llistes d’assistència i fer arribar una copia a
l’administració del Centre.
La Direcció del Centre es reserva el dret de cancel•lació o canvi d’ubicació si considera que no es donen les circumstàncies
adequades per a la realització de l’activitat sol•licitada.

Declaració responsable
Declaro, responsablement:
1. Que els assistents a l’activitat per la qual sol·licitem la cessió d’espai, en aquest moment:
• No presenten cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar.) o amb qualsevol altre
quadre infecciós.
• No han estat positiu de covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives els últims 14 dies.
2. Que els assistents a l’activitat per la qual sol·licitem la cessió d’espai, acudiran al centre amb mascareta, excepte si é s menor
de 6 anys, o si l’ús de la mascareta té alguna contraindicació per a ell/a (persones amb problemes respiratoris, que tingu in
dificultat per llevar-se la màscara per si soles o que tenen alteracions de conducta que facin inviable el seu ús).
3. Que els assistents a l’activitat seguiran totes les indicacions i protocols establerts per a la minimització del risc de contagi del
Covid 19.
4. Que, en el cas que tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid19, l’usuari no assistirà a l’acti vitat
prevista a la sol·licitud.
5. Que l’entitat sol·licitant coneix l’obligació d’informar al centre cultural de l 'aparició de qualsevol cas de covid-19 entre els
assistents a l’activitat.
Perquè així consti, signo la present declaració de responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que

hi ha en aquesta declaració.
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