
Declaració responsable per a participants a la Mitja Marató i 10 km Figueres 

En/na ________________________________________________ 

amb DNI/NIE ______________________________ 

Declaro responsablement:  

1. Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment: 

 a) No presento cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, 
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre 
infecciós.  

b) No he estat positiu/iva de Covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin 
o hagin estat positives. 

 c) No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de 
Covid-19 ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.  

2. Que, en el cas de tenir febre o presentar algun dels símptomes compatibles 
amb la Covid-19, m’abstindré de participar en les curses que consten a 
l’encapçalament. 

3. Que he llegit el reglament de la Cursa en la que participo i accepto complir 
responsablement en la seva totalitat les pautes que hi figuren. 

 Accepto, igualment, que en cas d’incompliment d’alguna d’elles pugui ser 
exclòs/sa de la prova.  

4. Que davant un possible risc de contagi Covid-19, eximeixo de tota 
responsabilitat a l’Associació organitzadora, i em comprometo a no reclamar 
per aquest concepte a l’entitat esmentada.  

5. Que tinc un bon estat de salut per a la pràctica d’exercici físic, que no he 
tingut dolor el pit quan he fet activitat física ni en repòs, que no tinc cap malaltia 
del cor, que no he perdut la consciència després de sentir-me marejat, que no 
tinc cap problema als ossos o a les articulacions que pugui empitjorar amb la 
pràctica d’exercici físic, i que no estic al corrent de cap altra raó que 
m’impedeixi fer exercici físic sense supervisió mèdica. 

 I, perquè així consti, als efectes de poder participar a la cursa Mitja Marató de 
Figueres o 10 km Figueres, organitzades per l’Associació Atlètica Mitja Marató 
Figueres, signo la present declaració de responsabilitat i consento 
explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració tal 
com consta al reglament de la cursa corresponent. 

Signatura. Figueres, _________________________________ 


