
club natació banyoles 
Passeig Antoni Gaudí, 3 –Apartat 28 – 17820 Banyoles (Girona) 
Tel. 972 57 08 59 – Fax 972 57 50 17 

e-mail: cnbanyoles@cnbanyoles.cat

N.I.F. G17033887 http://www.cnbanyoles.cat 

CLUB NATACIÓ BANYOLES (Secció d’atletisme) 

VOLTA A L’ESTANY PER LA COVID-19 

Data:  05/12/2020  

Hora:  De 09:00 a 14:00h  

Lloc:  Davant el Club Natació Banyoles (zona Parc de la Draga) 

L’ENTITAT INFORMA: VINE A FER UNA VOLTA A L’ESTANY amb una inscripció 
de 2 euros que anirà íntegrament a la Marató de TV3, aquest any per la covid-19. 
També hi haurà una guardiola per a donacions.  

La sortida a la prova serà escalonada i segons ordre d’arribada a la sortida, podeu venir 
i sortir de forma individual o/i amb grups bombolla. Us esperem entre les 9 i les 14h del 
matí. 
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PROTOCOL DE PREVENCIÓ, HIGIENE I SEGURETAT 

Dia: Dissabte 5 de desembre de 2020 
Horari: De 9 a 14h 

Lloc: Davant del Club Natació Banyoles 
(zona Parc de la Draga) 

Participants: Sense inscripció prèvia, de forma individual o en grups 
bombolla 

- No pot haver públic concentrat a la zona de sortida i arribada.
- En el cas que hi hagi diferents grups o persones que vulguin sortir a la mateixa hora,

s’haurà d’esperar el torn complint la distància de seguretat.
- Els esportistes hauran de dur la mascareta posada fins el moment de la sortida i tornar-

se-la a col·locar just al arribar.
- Els esportistes són responsables de mantenir la distància mínima de seguretat

establerta per les autoritats sanitàries.
- El públic acompanyant, encara que estigui fora de la zona d’activitat, també haurà de

mantenir la distància mínima de seguretat.
- No es permet cap tipus de contacte entre participants: organitzadors, esportistes i

persones externes.
- Tots els esportistes hauran de seguir les indicacions dels organitzadors en tots moment.
- Hi haurà un punt obligatori de desinfecció de mans.
- No hi haurà ni vestidors, ni lavabos exclusius per l’activitat. SI que es podrà deixar

alguna bossa a la zona de sortida/ arribada en el moment de fer la inscripció. Només es
guardarà el temps que a cadascú li duri l’activitat.

- En cas d’incompliment d’alguns d’aquests punts, els organitzadors poden obligar a
qualsevol persona a abandonar la zona.

- En cas de que vulgueu col·laborar o tingueu algun dubte, us podeu posar en contacte
amb nosaltres a través del mail: atletisme@cnbanyoles.cat

El motiu d’aquest protocol és assegurar la seguretat de tothom i el bon 
desenvolupament de l’activitat tot i la situació social que estem vivint. 
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