
 
 

PAVELLO  MUNICIPAL  GALETET  L’AMETLLA  DE  MAR 
 

 

INFORMACIÓ I PROTOCOL A SEGUIR A LA  SEGONA JORNADA DE 
PATINATGE ARTÍSTIC DELS JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DEL BAIX 
EBRE ( L'AMETLLA DE MAR 29 DE MAIG 2021)  

 
 L’aparcament de vehicles està situat davant mateix del pavelló, C/ Galetet s/n, 

43860 L’Ametlla de Mar 
 
 

 Segons protocol definit per el CLUB PATI DE L’AMETLLA DE MAR, només 
podran accedir al pavelló, esportistes, tècnics i tècniques, jutges i jutgesses i 
personal autoritzat per el CLUB PATI DE L’AMETLLA DE MAR. Previ registre i 
control de la temperatura. 
 
 

 L’accés de les persones autoritzades serà en tot moment per les portes principals 
de l’instalació i la sortida per les porta lateral, degudament marcada i delimitada 
per evitar creuaments.. En els dos llocs hi hauran responsables del Club per tal 
de garantir el correcte accés i sortida del pavelló, per garantir distancies de 
seguretat així com evitar aglomeracions. 
 
 

 Els i les participants accediran al pavelló de deu en deu en deu i quan siguin 
requerits per la persona designada com a coordinador o coordinadora de 
l’esdeveniment i sempre que els i les participants del torn anterior hagin 
abandonat el pavelló. 
 
 

 



 

 
ALTRES CONSIDERACIONS 

 
 Mantenir la distància de seguretat en tot moment (mínim 1,5 metres) 
 Ús de la mascareta, a excepció de fer l’activitat física. 
 Higiene i rentat de mans en arribar i freqüentment (aigua i sabó o solució 

hidroalcohòlica) 
 Es garanteix traçabilitat de les persones que accedeixin a les instal·lacions. 
 s’ha d’arribar a les instal·lacions amb la roba adequada per a realitzar l’activitat 

esportiva (els vestidors estan tancats) 
 Posada de patins a la pista garantint les distàncies de seguretat. 
 Abandonament de les instal·lacions una vegada acabi l’actuació esportiva del 

patinador o patinadora. 
 Al final de cada actuació l'esportista rebrà una medalla commemorativa i no hi 

haurà desfilada final. 
 Es garanteix la desinfecció del material entre torns. 
 utilització dels serveis només en cas imprescindibles avisant prèviament al 

coordinador o coordinadora de l’esdeveniment. 
 Arribada a l’hora indicada per el CLUB PATI DE L’AMETLLA DE MAR 

corresponent a les instal·lacions, una vegada acabi la participació abandonarà 
les instal·lacions evitant el contacte i mantenint la distància mínima de seguretat. 

 Recomanem que els entrenadors o delegats pórtiguen les fitxes d'esportistes de 
tots els participants. No caldrà presentar-les a la taula de l'organització però 
deurien tenir-les localitzades per si són requerides en algun moment. 
 



 Es prega un o dos acompanyants per participant per tal d’evitar aglomeracions 
a les entrades o sortides de les instal·lacions. 

് Planell interactiu Ctrl + Click per activar com arribar. 

 

Recordem seguir estrictament les mesures de seguretat per tal d’evitar la 
propagació de la Covid-19. 
 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 


