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Un any més us volem oferir la millor opció d’activitat d’estiu de gimnàstica rítmica, com molts ja 
sabeu, ens encanta combinar-ho amb molta diversió i creativitat. 

En aquesta edició caldrà mantenir les mesures i protocols ja instaurats fins ara, seguir sent 
curosos amb tots els hàbits i la bona organització per garantir la salut, i així ho farem! 

Iniciació 
* EDATS: Nascuts entre 2005 i 2015 

Competició 
* EDATS: Nascuts entre 2003 i 2015 
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SummerGym 2021 
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INSCRIPCIONS OBERTES 
Del 23 d’abril al 25 de juny 

Lloc: PAV 1 (davant de l’Eurofitnes del centre) 

LÍMIT DE PLACES 
Per tal de garantir l’aforament recomanat i la ràtio d’entrenadora per grup, hi ha un límit 

d’inscripcions. 

PROCEDIMENT 
Entra a la nostra web - apartat d’inscripcions en línia - activitats d’estiu. 

Enllaç 

Segueix els passos per formalitzar la inscripció i el pagament. 

BAIXES/DEVOLUCIONS 
S’haurà de comunicar per escrit o correu electrònic amb noms i cognoms, DNI, data 

efectiva de la baixa, activitat que es vol donar de baixa, motiu i també s’haurà 
d’especificar si es vol donar de baixa de soci en cas que ho sigui. 

En cas de no poder assistir a l’activitat: 
Si el termini de cancel·lació és superior a 15 dies naturals de l’inici de l’activitat, es 

retornarà el 80% de la inscripció. 
Si el termini de cancel·lació és inferior o igual a 15 dies i superior a 7 dies naturals 

de l’inici de l’activitat es retornarà el 50% del preu de la inscripció. 
Si el termini de cancel·lació és inferior o igual a 7 dies naturals, no es tornarà cap 

import. 
Les baixes per causes mèdiques o de força major, s’estudiaran “ad hoc” pels 

organitzadors de l’activitat o esdeveniment puntual. 
A aquests efectes, les coordinadores de les seccions podran establir normatives 

específiques de les seves activitats/esdeveniments puntuals. 

CANCEL·LACIÓ 
L’organització es reserva el dret d’anul•lar alguna activitat o setmana de casals si no hi 

ha el nombre necessari d’inscrits per dur-la a terme favorablement.  

O bé que les autoritats no ens permetin dur a terme l’activitat. 

PROTOCOL SANITARI 
 A la pàgina següent trobareu una recopilació de les mesures de protecció contra el 

contagi que es posaran en pràctica durant l’activitat. 

ACTIVITATS 
Gimnàstica rítmica, dansa, jocs, tallers 

creatius, jocs d’aigua

http://www.usuariscmsc.cat/activitats_inscripcio.php?id_tipus_activitat=8


PROTOCOL  

❖ MESURES GENERALS 

- Mantenir 1,5 metres de seguretat (entrada, sor4da, i entrenaments) 

- Es prendrà la temperatura a totes les gimnastes a l'entrada. 

- Ús de mascareta obligatori. 

- Es desinfectaran les mans amb gel hidroalcohólic a l’entrada, a la sor4da i durant els 
entrenaments entre les diferents ac4vitats. 

- No està permès l'ús dels ves4dors. 

- Els familiars no poden entrar a la instal·lació, hauran de deixar i recollir a la gimnasta 
fora. 

❖ MESURES PER GIMNASTES 

- Les gimnastes han de complir les mesures establertes i seguir les indicacions de les 
entrenadores en tot moment. 

- Les gimnastes hauran de portar tot el material necessari en una motxilla que pugui ser 
tancada amb cremallera. Només es permetrà portar fora el cèrcol amb la seva funda 
corresponent. 

- Les gimnastes hauran de canviar el calçat a l'entrada i sor4da del pavelló. Per al canvi és 
necessari que por4n una bossa per poder guardar-lo de manera segura. 

- Qualsevol material que no sigui u4litzat haurà de ser guardat a la motxilla. 

- No es podrà deixar material a la pista o en els bancs. 

- No es podran compar4r aparells als entrenaments. 

❖ ENTRENADORES 

- Les entrenadores han estat formades per seguir el protocol d'higiene i seguretat que es 
durà a terme durant tot el Summer Gym. 

- Totes les entrenadores disposaran del material preven4u (mascaretes i gel) 

- Les entrenadores han de vetllar en tot moment pel compliment del protocol establert. 



❖ IMPORTANT 

- No venir a entrenar en cas de tenir febre. 

- En cas d'estar en contacte amb algú diagnos4cat per COVID-19 s'haurà de comunicar al 
club en la major brevetat possible. 

- En cas que no es compleixin les mesures establertes no es permetrà que la gimnasta 
entreni. 

- Per poder accedir als entrenaments, és obligatori presentar el "FORMULARI DE 
DECLARACIÓ RESPONSABLE”. El trobareu a la úl4ma pàgina No es permetrà l'entrada al 
pavelló sense el lliurament d'aquest document amb la signatura original. 

QUÈ CAL PORTAR GIMNASTES D’INICIACIÓ 

- Yoga MAT, màrfega o tovallola gran individual 

- Calçat d’esport (Bambes) 

- Tovallola pe4ta  

- Gel Desinfectant de mans individual 

- Motxilla d’esport amb cremallera amb tot el material a dins 

- Bossa per posar les sabates 

- Xancletes per posar una vegada entren al pavelló 

- Mascareta 

- Bosseta per posar la mascareta 

- Ampolla d’aigua 

- Esmorzar saludable 

- Gorra 

- Cabell ben recollit 

- Roba còmoda i ajustada 

- Punteres o mitjons 



QUÈ CAL PORTAR GIMNASTES DE COMPETICIÓ 

- Yoga MAT, màrfega o tovallola gran individual 

- Calçat d’esport (Bambes) 

- Tovallola pe4ta  

- Gel Desinfectant de mans individual 

- Motxilla d’esport amb cremallera amb tot el material a dins 

- Bossa per posar les sabates 

- Xancletes per posar una vegada entren al pavelló 

- Mascareta 

- Bosseta per posar la mascareta 

- Gomes de peus 

- Gomes de nombres 

- Genolleres 

- Coixinets pe4ts 

- Aparells que 4nguin (pilota, cèrcol, maces, corda, cinta) Avisarem quin aparell treballaran cada dia 
de la setmana 

- Ampolla d’aigua 

- Esmorzar saludable 

- Gorra 

- Cabell ben recollit 

- Roba còmoda i ajustada 

- Punteres o mitjons 



Sant Cugat a ____ de ________________ de 2020. 

Declaració responsable MENORS D’EDAT en relació amb la situació de 
pandèmia generada per la Covid -19
Jo,____________________________________________ , com a pare/mare/
tutor de 
______________________________________declaro sota la meva 
responsabilitat: 

o Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocat per la Covid-19 i 
que accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar 
durant el desenvolupament de l’activitat:
________________________________________________________________
___ 
del CMSC, en la qual participarà el meu fill/a. Així mateix, entenc que l'entitat 
organitzadora de l'activitat i els seus dirigents no son responsables de les 
contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l'activitat. 

o Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i 
amb les actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix el cas 
amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de 
l’activitat. 

o Que m’encarregaré d’aportar mascareta i gel hidroalcohòlic per al meu fill/a per a 
l’activitat, en cas que així ho requereixi el protocol de mesures de prevenció.

o Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació de l’estat de salut 
del meu fill/a compatible amb la simptomatologia Covid-19 mentre duri l’activitat, 
així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar. 

Finalment, que amb caràcter previ a la realització de l’activitat, em comprometo que el 
meu fill/a complirà els requisits de salut següents durant la temporada: 

o No es presentarà a l’activitat si presenta simptomatologia compatible amb la 
Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol 
altre quadre infecciós. 

o No es presentarà a l’activitat si ha tingut contacte estret amb una persona 
positiva de Covid-19 confirmada o amb una persona que ha tingut 
simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat. 

o Declaro també que el meu fill/a no pateix cap patologia crònica complexa 
considerada de risc per a la Covid-19, i en el cas que així sigui, que els serveis 
mèdics pertinents han valorat la idoneïtat de la participació a l’esmentada 
activitat del Club Muntanyenc Sant Cugat.

DNI i signatura pare/mare o tutor/tutora del participant. 


