
 

AUTORITZACIÓ ENTRENAMENTS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

MUNICIPALS EN SITUACIÓ D'ALERTA GROGA DECRETAT PER AEMET

DADES PERSONALS ESPORTISTA
NOM I COGNOMS NIF o NIE

NOM I COGNOMS PARE/MARE O TUTOR/A LEGAL (en cas que l'esportista sigue menor d'edat) NIF o NIE 

CLUB CATEGORIA - NOM EQUIP

El  Reglament  d'Ús  d'Instal·lacions  Esportives  Municipals,  aprovat  pel  Ple  Municipal  en  data  26  de  març  de  2015,

estableix en l’article 46, del capítol VIII, normes general d’utilització d’espais, i determina el següent:
Alerta groga AEMET (vents fins a 100 km/hora)  – suspesos els entrenaments a espais exteriors. Les entitats que

vulguen entrenar, ho podran fer sota la seua responsabilitat signant un document pel qual es fan responsables,  i
exoneren de responsabilitat l’Ajuntament de Vinaròs de qualsevol incident que puga ocasionar la situació d’alerta

meteorològica. En cas de no signar el document, no tindran autorització per a entrenar.
Atenent a aquesta normativa els esportistes que vulguen entrenar hauran de signar individualment aquest document,

assumint la responsabilitat corresponent. En cas contrari, l'esportista no tindrà autorització per entrenar.
Aquesta autorització té una duració de temporada esportiva: temporada 2021-22 - d'agost de 2021 a juny de 2022
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