
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUN FOZ RUN 
N A D A L 

R E G L A M E N T O 



 

 

 

 

1. DATA: 
A Run Foz Run en colaboración co Club Atletismo Ría de Foz e o Concello de Foz organizan a V Edición 

da RUN FOZ RUN o día 24 de Decembro de 2021.  

 

2. PARTICIPANTES: 

Poderán participar na categoría absoluta todas aquelas persoas nacidas dende o ano 2005 (incluído) que 

o desexen, sempre que estean inscritas nos prazos e formas establecidos ao efecto pola Organización. 

O evento desenvolverase en tres fases diferenciadas, andaina cun máximo de 100 participantes, carreiras 

de categorías inferiores cun máximo de 50 atletas por categoría e a proba absoluta que terá un cupo 

máximo de 300 participantes. A organización resérvase 50 prazas a maiores para deportistas 

convidados/as. 

A Organización asignará os dorsáis de saída en función da marca indicada que confirme o/a inscrito/a no 

formulario de inscrición. Non poñer marca suporá a asignación automática por parte da Organización. 

 

3. CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN: 
Quen participe comprométese a aceptar o presente regulamento e calquer posible modificación da 

proba obrigada por causas alleas á vontade da organización. A realización da inscrición implica ter lido, 

entendido e adquirido os compromisos que se inclúen neste regulamento. 

Todo/a participante inscrito/a declara: 

 Que se considera nun estado de saúde óptimo para participar na V RUN FOZ RUN NADAL. 

 Que ten lido, entendido, aceptado e se compromete a cumprir o protocolo de prevención COVID-

19 desta proba, colaborando en todo o posible coa Organización. 

 Que exime de responsabilidade á Organización pola perda de obxectos persoais ou roubo, así 

como como por calquera contaxio de calquera enfermidade que puidera sufrir durante o evento 

deportivo. 

 

 

 



 

 

 Que autoriza sen contraprestación algunha a que a Organización faga uso de calquera tipo de 

material audiovisual no que poida figurar o/a participante, aceptando a publicación do seu nome 

completo na clasificación da proba, nos medios de comunicación, e/ou internet.  

 

 Conforme á L.O. 03/2018, informámoslle de que os seus datos persoais pasarán a formar parte 

dun ficheiro, cuxo responsable é O Club Atletismo Ría de Foz. A finalidade do ficheiro é levar a 

cabo a xestión de datos para os eventos RUN FOZ RUN así como informarlle de futuras edicións. 

Se desexa exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderá facelo 

dirixíndose por escrito á dirección de sinalada (atletismoriadefoz@mail.com), axuntando unha 

fotocopia do seu DNI. 

 

A Organización resérvase o dereito de rexeitar calquera inscrición que non acepte o presente 

regulamento. En caso de dúbida, ou de xurdir algunha situación non reflectida no mesmo, estimarase e 

aceptarase o que dispoña a Organización. 

 

4. INSCRICIÓNS: 

En ningún caso de van aceptar inscricións fora de prazo.  

A inscrición da carreira é persoal e intransferible, e non se devolverá o importe da inscrición en ningún 

caso salvo baixa médica acreditada presentada antes do 14 de DECEMBRO (incluído) e enviada a 

atletismoriadefoz@gmail.com En caso contrario, non se fará o reembolso. 

 

5. ENTREGA DE DORSAIS E CHIPS: 

Os/as deportistas Terán que portar obrigatoriamente un dorsal no peito en todo momento, sen dobrar 

nin ocultar, ben visible. Recomendamos recoller o dorsal o XOVES 23/12 en horario de tarde para evitar 

aglomeracións innecesarias. Posibilidades de recollida de dorsais:  

• Presencialmente o día anterior á proba; XOVES 23/12/2021 en horario de 17 a 19h no CAMPO DA 

CABANA de Foz, situado na Praza Rosalía de Castro. (Zona de saída  e meta). 

• Excepcionalmente o día da proba na zona de saída, na carpa da Organización en horario de 11:00h a 

13:00h e de 15:00h a 16:30h, situado na Praza Rosalía de Castro (Zona de saída  e meta). 

 



 

 

 

6. SINATURA DE ACREDITACIÓN DE ESTADO DE SAÚDE: 

Cada atleta deberá presentar un documento que atopara ao final deste reglamento, nos Anexos, para 

indicar que nos 10 días previos non percibiu en si mesmo síntomas compatibles co COVID19. Terá que 

cubrilo e asinalo e entregando este documento impreso á hora de recoller o dorsal ou na entrada á zona 

de presaída (incluso poderá facelo antes de iniciar o quecemento). Importante: Sen a entrega do 

documento non se poderá participar no evento. 

 

7. ENTREGA DE DORSAIS E CHIPS:  

Para evitar aglomeracións de xente, e para cumprir os protocolos de seguridade establecidos, en ningún 

caso se entregarán dorsais o día da proba despois das 16:30 horas. Lamentamos os inconvenientes que 

se poidan ocasionar e pregamos comprensión e responsabilidade. Lembramos as vías para a recollida de 

dorsais:  

• Presencialmente o día anterior á proba; XOVES 23/12/2021 en horario de 17 a 19h no CAMPO DA 

CABANA de Foz, situado na Praza Rosalía de Castro. (Zona de saída  e meta). 

• Excepcionalmente o día da proba na zona de saída, na carpa da Organización en horario de 11:00h a 

13:00h e de 15:00h a 16:30h, situado na Praza Rosalía de Castro (Zona de saída  e meta). 

ZONA SAÍDA-META 



 

 

8. ESTACIONAMENTO RECOMENDADO: 

Establécense tres zonas de Estacionamento recomendado para os/as atletas: 

 En azul: entrada por Camiño vello, Rúa Ru Curbeiro. Parking en Zona do Peirao (Rua Asteleiros). 

 En verde: entrada por Avda. Asturias, Rúa Lugo. Parking en Zona Avda. Valle Inclán. 

 En naranja: Parking en Zona Paseo de Colón e Avda. Cantábrico. 

 

ZONA SAÍDA/META 



 

 

 

9. ZONA DE QUENCEMENTO: 

Se recomenda o uso de máscara durante o quecemento, en especial cando non se poda garantir a 

distancia interpersoal, que durante o quecemento a de ser superior a 5mts. 

O quencemento poderá facerse oficialmente na zona da dársena do Porto de Foz, sempre circulando 

pola dereita de calquera carril (ver imaxe ilustrativa) e cumprindo a 

normativa en vigor en referencia á mascara, á distancia de seguridade 

entre deportistas e á hixiene de mans. 

Volvemos ter gardarroupa, polo que cada persoa poderá deixar o seu 

equipamento persoal antes de entrar na zona de presaída, ainda que 

recomendamos que cada un o deixe a unha persoa convivinte… 

 

 

10.  PRESAÍDA E SAÍDA:  

Todos os deportistas terán que presentarse á porta da zona de presaída exactamente 10 minutos antes 

da súa saída para ser ubicados nun lugar axeitado, para non ter acumulacións de persoas. 

Os dorsáis asignaranse atendendo á orde de marcas acreditadas polos atletas á hora de inscribirse, sendo 

os mais rápidos os dorsáis 1, 2, 3, 4 …. e os menos rápidos os dorsáis … 296, 297, 298, 299, 300.  

VOLTAMOS ÁS SAÍDAS CONXUNTAS. Os atletas serán colocados en caixóns de saída e deberán portar a 

máscara os primeiros 200m de carreira, a partir do punto marcado poderán sacala e gardala ou 

depositala no lixo no punto indicado. So se dará unha única saída para todos os atletas absolutos ás 

17:00h 

As saídas de categorías inferiores serán coa mesma dinámica. Os atletas, serán colocados en filas de 10 

e darase unha única saída excepto na categoría pícaros que se farán duas series. 

Todos os atletas da categoría absoluta terán un tempo máximo de 45 minutos para rematar a proba, 

podendo facelo, si exceden ese tempo, baixo a súa responsabilidade. 

Para a andaina popular farase unha única saída ás 12:00h o día 24 de Decembro e recorrerán un circuito 

urbano e novidoso de 8 km. Sempre irá encabezando a marcha un voluntario da organización e outro 

cerrará o grupo. Ao finalizar a andaina os participantes terán dereito a un avituallamento líquido e sólido 

que recollerán na zona de meta. 



 

 

 

11. ARBITRAXE DURANTE A CARREIRA: 

A proba forma parte do calendario CHAMPIONCHIPNORTE. Haberá persoal encargado de controlar o 

cumprimento do protocolo ao longo de todo o percorrido identificados/as e conectados/as por teléfono 

cun Control Organizativo de Penalizacións Central (COPC). A maiores haberá dúas persoas identificadas 

en moto que tamén actuarán sen previo aviso, e se as circunstancias así o requiren, ao longo de todo o 

circuíto. 

No caso de producirse calquer incidencia deberase comunicar ao voluntario mais próximo. Se os 

voluntarios ou xuíces interpretan algún tipo de mal comportamento ou incumprimento do protocolo 

covid, e do presente regulamento, avisarán ao atleta cun cartón amarelo. Se se reitera a incidencia 

amosarase un cartón vermello e deberá abandonar a proba. 

 

12. PENALIZACIÓNS E DESCUALIFICACIÓNS: 

Será obrigatorio cumprir o protocolo COVID19 para o desenvolvemento da proba, publicado na web 

https://championchipnorte.com/  

Todo/a aquel/a que non o cumpra poderá ser descualificado (incluso antes de comezar a competición). 

Non se permite: 

 Incumplir o protocolo COVID da proba. 

 Non levar axeitadamente o dorsal no peito, e/ou o chip oficial de control de tempos. 

 Non realizar o percorrido completo. 

 Manifestar un mal estado físico evidente. 

 Manifestar un comportamento non deportivo coa Organización, cos outros deportistas ou co 

público, facendo protestas maleducadas, ou se reitere en protestas inxustificadas ante a 

Organización. 

O persoal de Organización, está facultado para retirar xustificadamente da carreira a calquera atleta que 

manifeste un mal estado físico evidente. Todo/a aquel/a corredor/a descualificado/a deberá retirar o 

seu dorsal e abandonar o circuíto inmediatamente. 

 

 

https://championchipnorte.com/


 

 

 

13. SERVIZOS E SEGURO DE ACCIDENTES: 

Todas as persoas participantes estarán cubertas cunha póliza de “Seguro de Responsabilidade Civil” e de 

accidentes. Contaremos coa axuda de efectivos de Policía Local e de Protección Civil, ademáis dos 

voluntarios propios da organización. 

 

14. CHIP DE CRONOMETRAXE: 

A Organización poderá Establecer controis de cronometraxe “alfombras” de chips por todo o percorrido 

co propósito de verificar que todos os/as atletas cobren a totalidade do percorrido no mesmo sentido 

da carreira. É obrigatorio pasar por enriba das alfombras de cronometraxe dispostas ao longo do 

percorrido. Os atletas que non teñan todos os rexistros na orde axeitada serán descualificados. 

Todo aquel atleta que utilice o chip de cronometraxe de alquiler (cor blanca), debe devolvelo ao 

finalizar o evento nos puntos facilitados pola organización. A non devolución, perda ou deterioro do 

mesmo poderá supoñer un pago de 5€ como penalización depois de 15 días desde a celebración do 

evento. 

 

15. PERSONAS NON INSCRITAS: 

Toda aquela persoa que corra sen estar inscrita, faino baixo a súa responsabilidade e non estará cuberta 

pola Organización, considerando que pon en risco ao evento debido á actual situación sanitaria. Se é 

advertida a súa presenza se lle instará a abandonar o circuito e serán requeridos os seus datos persoais. 

 

16. RECLAMACIÓNS: 

As reclamacións deberán ser feitas verbalmente ao responsable técnico do evento, non mais tarde de 

30 minutos despois de comunicarse oficialmente os resultados, presentando o DNI. 

 

 

 



 

 

17. PERCORRIDOS: 

Terá unha lonxitude de 200m para PÍCAROS, 600m para os BENXAMÍNS, 1000m para ALEVÍNS, 1000m 

para INFANTÍS e 1750 para CADETES. En categoría ABSOLUTA o circuíto sufre pequeñas variacións 

respecto ás edicións anteriores, conservando gran parte do circuito de 2019, sendo un percorrido de 

5050m; urbano, sobre asfalto.  Cada quilómetro sinalizarase visualmente, e o tempo máximo para 

percorrer a distancia será de 45 minutos. Recomendase circular sempre pola dereita e prestar atención 

nos cruces por si se da o caso de que aparezca algún vehículo. 

CIRCUÍTO ANDAINA_8KM: 

 

CIRCUÍTO PÍCAROS 200M: Media volta A 

 

NON DEFINITIVOS. PODERÁN SUFIR MODIFICACIÓNS 



 

 

CIRCUÍTO BENXAMÍN 600M: 2 voltas A 

 

CIRCUÍTO ALEVIN E INFANTIL 1000M: 2 voltas B 



 

 

CIRCUÍTO CADETE 1750M: (2 VOLTAS) 

 

CIRCUÍTO CARREIRA ABSOLUTA 5KM: 

 



 

 

18. PREMIACIÓN: 

A cerimonia de entrega de premios da V Run Foz Run Nadal 2021 efectuarase a partir das 17:45h na zona 

de meta. Os/as atletas con dereito aos premios deberán estar presentes na mesma, podendo delegar 

noutra persoa. Se non estivese presente ao inicio do acto, entenderase que renuncia ao premio. 

Recibirán trofeo os/as tres primeiros/as clasificados/as individuáis das seguintes categorías: 

 BENXAMÍN FEM: Anos 2012 -2013 

 BENXAMIN MAS: Anos 2012 -2013 

 ALEVÍN FEM: Anos 2010 - 2011 

 ALEVÍN MAS: Anos 2010 - 2011 

 INFANTIL FEM: Anos 2008 - 2009 

 INFANTIL MAS: Anos 2008 - 2009 

 CADETE FEM: Anos 2006 - 2007 

 CADETE MAS: Anos 2006 - 2007 

 CATEGORÍA SENIOR FEM: desde 2005 ata 1987. 

 CATEGORÍA SENIOR MAS: desde 2005 ata 1987. 

 CATEGORÍA MÁSTER A FEM: desde 1986 ata 1976. 

 CATEGORÍA MÁSTER A MAS: desde 1986 ata 1976. 

 CATEGORÍA MÁSTER B FEM: desde 1975 ata 1966. 

 CATEGORÍA MÁSTER B MAS: desde 1975 ata 1966. 

 CATEGORÍA MÁSTER C FEM: 1965 en diante. 

 CATEGORÍA MÁSTER C MAS: 1965 en diante. 

 Recibirán premios os/as tres primeiros/as clasificados nauráis de FOZ. 

Os/as tres primeiros/as clasificados/as individuáis da xeral masculina e feminina tamén levarán un 

premio pola clasificación ABSOLUTA. A zona de entrega de premios terá o perímetro completamente 

pechado e para acceder a ela é imprescindible o uso da mascarilla. Só poderán permanecer nesta zona 

os deportistas con dereito a premio, as autoridades que fagan as entregas, e o persoal de staff e 

voluntariado necesario para a entrega.  

 

 

 



 

 

19. AVITUALLAMENTO/OUTROS: 

Todos/as os/as inscritos gozarán dun avituallamento líquido e sólido ao finalizar o evento, ademáis da 

bolsa do corredor. Haberá a disposición dos atletas colectores de lixo polo que agradecemos que ao 

rematar depositen o lixo neles.  

Este ano, debido ás circunstancias non haberá nin servizo de fisioterapia, nin duchas, nin zona de espera, 

nin cambiadores. Unha vez rematada a carreira, os/as deportistas deberán abandonar a zona de 

competición o antes posible para evitar aglomeracións innecesarias. 

 

20. OUTRAS RECOMENDACIÓNS E INFORMACIÓN: 

Informamos que a V Run Foz Run Nadal celebrarase o 24 de Decembro de 2021, non obstante si situación 

sanitaria e as autoridades o requiren, en función da evolución da Pandemia, este evento poderá estimar 

oportuna a celebración dun evento virtual e en última instancia aprazar ou cancelar a sua celebración.  

Si se deran esas circunstancias, notificarase coa maior antecedencia a todos os participantes e 

procederase á avaliación da situación, comunicando a decisión tomada pola Organización aos 

participantes inscritos. 

Outras informacións: 

 A V Run Foz Run Nadal celebrarase o 24 de Decembro de 2021. 

 Tomarase a temperatura aos atletas antes de entrar na zona de presaída. 

 A inscrición abrirase o día 20 de Outubro de 2021 e pecharase o día 20 de Decembro as 23:59h. 

Non se admitirán inscricións fora de prazo. 

 O custo da inscrición para a carreira Absoluta será o seguinte, dependendo do tramo: 

o Do 20 de Outubro ao 19 de Novembro. Inscripción bonificada de 5€. 

o Do 20 de Novembro ao 15 de Decembro 7€. 

o Do 16 de Decembro ao 20 de Decembro Inscripción última hora 10€ se quedan prazas 

libres. 

 O custo da inscrición para a carreira de Categorías de Menores será o seguinte dependendo do 

tramo: 

o Do 20 Outubro ao 19 de Novembro. Inscripción bonificada GRATUÍTA. 

o Do 20 de novembro ao 15 de Decembro 2€. 

o Do 16 de Decembro ao 20 de Decembro 3€. 



 

 

 

Recomendacións: 

 Leer con atención o presente regulamento e protocolo covid. 

 Evitar aglomeracións innecesarias, tanto de atletas como de público. 

 Utilizar en todo momento a máscara salvo no momento da carreira. Recomendamos tomar a 

saída con ela posta e colocala inmediatamente ao finalizar o evento. 

 Todos os atletas deberán presentar cuberto o ANEXO I se queren participar no evento. 

 Acudir de maneira individual e mantendo as distancias, xa cambiado e preparado á zona de 

presaída. 

 Prohibido asistir ao evento se teño calquer síntoma ou posibilidade de contacto con un posible 

positivo. Responsabilidade e respeto polos demais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Exemplo de recta e zona de presaída: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCO DE SAÍDA 

MEDICIÓN TEMPERATURA 

ENTREGA ANEXOS FIRMADOS 

OBLIGATORIA MASCARILLA 
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ZONA CÁMARA CHAMADAS 

 

ZONA PRE -SAÍDA 

 

VOLUTARIO DE CHAMADAS 

 



 

 

HORARIOS: 

XOVES 23 DE DECEMBRO: 

 17:00 A 21:00H FEIRA DO CORREDOR E ENTREGA DE DORSÁIS. 

VENRES 24 DE DECEMBRO: 

 10:00 A 13:00H ENTREGA DORSÁIS. 

 12:00H SAÍDA DA ANDAINA. 

 15:00 A 16:30H ENTREGA DORSÁIS EXTRAORDINARIA. 

 16:25H INICIO CARREIRAS CATEGORÍAS INFERIORES. 

o 16:25H PÍCAROS. 

o 16:27H BENXAMÍN. 

o 16:35H ALEVÍN. 

o 16:35H INFANTIL. 

o 16: 45H CADETE. 

 17:00H SAÍDA CARREIRA ABSOLUTA. 

 17:45H CERIMONIA DE PREMIACIÓN. 

 18:00H CLAUSURA DO EVENTO. 

 

 

 

 



 

 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA REDUCIR O RISCO DE CONTAXIO 

Voluntarios: 

 Declararán mediante un consentimento asinado que nos últimos 10 días non tiveron ningún síntoma de COVID19 (febre, cansanzo, 

tose seca e/ou dificultade para respirar) e que non estiveron en contacto con ningunha persoa positiva en COVID19 (ANEXO I) 

 Cada persoa terá a súa función na montaxe da infraestrutura, evitando compartir materiais e espazos. Cando existan postos de traballo 

ou ferramentas compartidas por máis dunha persoa, estableceranse o lavado de mans e a desinfección das ferramentas antes e despois 

do uso, como medidas de seguridade. 

 Na condución de vehículos de uso da organización, antes de subir ao mesmo, lavaranse as más con hidroxel e desinfectarase o volante, 

panca de cambios, etc. Levar sempre a máscara posta, ventilar o vehículo antes e despois do seu uso -se se pode durante-, evitar o 

contacto físico e evitar tocar obxectos do vehículo na medida do posible. Desinfección das partes do vehículo susceptibles de estar en 

contacto (cinturóns, manillas das portas, etc.) 

Deportistas: 

 Serán responsables de portar máscara ata o inicio da proba. 

 Declararán mediante un consentimento asinado que nos últimos 10 días non tiveron ningún síntoma de COVID19 (febre, cansanzo, 

tose seca e/ou dificultade para respirar) e que non estiveron en contacto con ningunha persoa positiva en COVID19 (ANEXO I) Dito 

documento entregarase cuberto na entrada da zona de presaída. 

 O quecemento realizarase nas zonas habilitadas a tal efecto na explanada da dársena do Porto de Foz respectando sempre as distancias 

de seguridade. O uso da máscara será obrigatorio se non se pode garantir a distancia de seguridade interpersoal, ou cando o 

quecemento se faga en grupo. 

 No acceso da cámara de chamadas os participantes lavarán as mans con hidroxel. 

 Para o acceso á zona de presaída, deberán portar máscara. 

 Dentro do espazo de cámara de chamadas os deportistas deberán situarse nos espazos indicados, respectando a distancia de 

seguridade e portando máscara. 

 Na zona de saída os deportistas colocaranse nas referencias indicadas no chan, e deberán correr os primeiros 200m coa máscara. 

 

DURANTE O EVENTO 

Voluntarios: 

 Cada unha das persoas da organización terá unha única función. 

Deportistas: 

 Os participantes deberán transitar polo marxe dereito do carril habilitado para a carreira. 

 No caso de ser descualificados, o xuiz que comunique dita descualificación, fará entrega dunha máscara para que o/a corredor/a retire 

o seu dorsal e abandone o circuíto. 

 Ao cruzar a liña de meta, cada participante deberá por a sua máscara que deberá colocar tan pronto como sexa posible, e xa non a 

poderá sacar en ningún momento. 

 Unha vez rematada a proba, os/as deportistas, mantendo sempre a distancia de seguridade interpersoal, recollerán o seu 

avituallamento e abandonarán a zona de competición o antes posible. 

 A máscara é obrigatoria en todo momento, agás no momento da actividade física, os/as deportistas premiados deberán portar máscara 

na ceremonia de premiación. 



 

 

Público 

 Os/as espectadores deberán manter a distancia de seguridade interpersoal e usar máscara en todo momento, segundo o establecido 

polas autoridades competentes. 

 

Cerimonia de premiación 

 podio debe proporcionar unha distancia de 1,5 m entre os premiados/as. 

 Os atletas subirán ao podio e recollerán eles mesmos a súa medalla da bandexa. 

 Será obrigatorio o uso de máscara durante a premiación. 

 Marcaranse no chan as zonas de espera, cunha distancia de 1,5 metros. 

 Só un voluntario participa nas cerimonias que preparará os trofeos en bandexas separadas para cada atleta. 

 O voluntario deberá utilizar máscara. 

 O voluntario debe desinfectar as bandexas despois de cada entrega. 

 Deben evitarse os saúdos de mans ou os abrazos entre os atletas en todo momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Recibirán camiseta os 300 primeiros inscritos na categoría ABSOLUTA. 

 

 

O DESEÑO DA CAMISOLA DESVELARASE 

NAS NOSAS REDES SOCIÁIS 



 

 

ANEXO I 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARTICIPANTE V RUN FOZ RUN NADAL 2021 

D/Dª ______________________________________________________________________ DNI/NIE   _____________________________ 

Quero participar na V Run Foz Run Nadal 2021 que é unha proba organizada pola Run Foz Run e o Club Atletismo Ría de Foz o día 24 de 

Decembro de 2021, e polo tanto 

DECLARO: 

 Actuando en nome propio ou                 como pai/nai/titor do interesado/a (menor de idade) 

D/Dª _____________________________________________________________________          DNI/NIE ____________________________ 

✔ Que teño lido, entendido, aceptado e me comprometo a cumprir o protocolo de prevención COVID-19 desta proba, colaborando en todo o 

posible coa Organización. 

✔ Que teño lido, entendido, aceptado e me comprometo a cumprir o Regulamento desta proba, colaborando en todo o posible coa 

Organización. 

✔ Que cumpro os requisitos de admisión establecidos no documento Protocolo COVID obriga de información e consentimento informado, 

non sendo grupo de risco. 

✔ Que o interesado non tivo nos últimos 14 días nin problemas respiratorios (infección respiratoria de aparición súbita e de calquera 

gravidade, tose ou falta de alentó), vómitos, dor abdominal ou diarrea, diminución do olfacto ou do gusto, dor de garganta, dores musculares, 

dor de cabeza, debilidade xeral ou febre superior aos 37,5ºC. 

✔ Que o interesado non convive con ninguén que sexaa grupo de risco, ou que no caso de que así sexa, participa na actividade baixo a súa 

propia responsabilidade. 

✔ Que lin e acepto os compromisos contidos no protocolo e son consciente dos riscos que implica a participación na actividade no contexto 

da crise sanitaria provocada pola COVID-19, e que asumo baixo a miña propia responsabilidade. 

SOLICITO: Participar tras ter lido con detalle a información proporcionada pola propia organización acepto as condicións de participación 

e expreso o meu compromiso coas medidas persoais de hixiene e prevención do protocolo da entidade e así mesmo, e polo tanto asino: 

Sinatura: 

Asinado en ______________, a _____ de _____________ de 2021 


