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ACREDITACIONS accés CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA 
 

NORMATIVA COVID 
 

 
El dissabte 19 de desembre només podran accedir i acreditar-se per entrar al Circuit, els 
pilots, copilots i membres dels equips que ja hagin enviat prèviament el formulari 
corresponen juntament amb la inscripció.  
 
Només podran accedir les persones llistades prèviament. 
 
El Centre d’Acreditacions estarà situat al: 
 

Pàrquing A1 davant accés Oest (accés Principal del Circuit). 
 
Per a poder recollir la vostra Acreditació, cada persona haurà de presentar el Carnet 
d’Identitat i portar complimentat el document de “Descarrega de Responsabilitats” 
adjunt a aquest document. 
 
Al mòdul d’acreditacions hi haurà dues cues, segons dorsal de competició - senar o 
parell - , es prega a tots els membres de l’equips: 
 

 Saber amb antelació el seu NUMERO DE DORSAL 
 Portar en mà el seu DNI, per identificar-se 
 Entregar imprès i complimentat full de descàrrega de Responsabilitats. 

 
Adjunt a aquest document trobareu el document a presentar imprès i complimentat. 
 

Al web de la prova - http://motorsport.racc.cat/rallysprint-racc/ - trobareu el document 
complert informatiu de les mesures i procediments COVID. 

 
 
 
 

 
Jordi Barrabes 
Director de cursa 

 

https://clicktime.symantec.com/3RxJ1yJpuR7VN84ELCy8kiZ6H2?u=http%3A%2F%2Fmotorsport.racc.cat%2Frallysprint-racc%2F


 

FORMULARI D’AUTOCERTIFICACIÓ SARS-COV-2 / COVID-19 
 

 
 

(en endavant denominat "Participant" o també "Signatari") 

En consideració de que se li permeti competir, oficiar, observar, treballar o participar de qualsevol manera 
i/o se li permeti entrar per qualsevol propòsit en qualsevol ÀREA del CIRCUIT on es celebri 
l’ESDEVENIMENT, i CONSCIENT de les sancions i/o responsabilitats previstes en cas de falses declaracions 
i la creació o ús d’actes falsos DECLARA I CERTIFICA SOTA LA SEVA PRÒPIA RESPONSABILITAT el següent: 

1. Que el Signatari ha reconegut el contingut del Protocol d’adaptació i Pla d’acció del Circuit de Barcelona-
Catalunya per la represa de l’activitat Esportiva, la versió actual de la qual va ser proporcionada 
prèviament i reconeguda al Participant i estarà disponible per a la seva consulta en qualsevol moment 
abans i durant l’Esdeveniment;  

2. Que el Signatari accepta i convé a acatar el Pla de Contingència o el Protocol per la SARS-CoV2, 
incloses les normatives, mesures i recomanacions que figuren en aquest, durant i en relació amb 
l’Esdeveniment; 

3. A l’escriure SÍ/NO corresponentment, el Participant declara per la present: 
 

 SÍ NO 
A.  Ha sigut diagnosticat prèviament amb SARS-CoV-2 / COVID-19?   
B.  Ha experimentat algun símptoma (per exemple, febre, mal al pit amb o sense dispnea 
(falta d’alè), tos seca, gastroenteritis / diarrea, astènia (cansament inusual), anorèxia 
(disminució de la gana), pèrdua del gust o de l’olfacte i/o altres d’acord amb les regulacions 
oficials locals actualitzades/indicacions sobre Salud Pública relacionades amb la malaltia 
Covid-19) que pugui ser compatible amb la SARS-CoV-2 / COVID-19 durant els últims 14 
dies? 
 

  

C.  Ha estat en contacte amb alguna persona diagnosticada amb SARS-CoV2 / COVID-19 
en els últims 14 dies? 

  

El Signatari també es compromet a informar immediatament als responsables mèdics del Circuit de 
Barcelona – Catalunya (així com a les autoritats mèdiques locals) si en qualsevol moment dins de 14 
(catorze) dies a partir de la signatura d’aquest FORMULARI D’AUTOCERTIFICACIÓ o dins dels 14 (catorze) 
dies després dels esdeveniments experimenta qualsevol símptoma compatible amb la SARS-CoV2 / COVID-
19. 

 
Per a la seva acceptació al registrar-se a l’esdeveniment(s) 

 

NOM I COGNOMS:_________________________________________________________ 

DATA DE NAIXEMENT:______________________________________________________ 

NACIONALITAT:____________________________________________________________ 

NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ/ PASSAPORT:_______________________________________ 

CORREU ELECTRÒNIC:_______________________________________________________ 

TELÈFON MÒBIL: ___________________________________________________________ 

EQUIP o COMPANYIA:_______________________________________________________ 

DATA:                              

SIGNATURA: 
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