
 

 

NORMES D’ÚS CAMP DE FUTBOL JOSEP PONS I VENTURA I CAMP DE FUTBOL 7: 
 
PERSONES ESPORTISTES I ACOMPANYANTS 
 
- L’entrada es realitzarà 30 minuts abans del horari del partit per la porta corredissa de ferro del 
pàrquing del camp de futbol municipal Josep Pons i ventura. La sortida es realitzarà per la porta del 
costat del Bar. 
- Arribada amb mascareta i concentració per grups de convivència respectant la distància interpersonal 
de 1,5 metres; primerament entraran les persones esportistes i posteriorment les persones 
acompanyants. 
- L’entrada i sortida ha de ser conjunta del grup/equip. Si algun esportista arriba tard, el responsable de 
l’entitat haurà de sortir buscar-lo. 
- No es pot fer ús dels vestidors, motiu pel qual, cal arribar vestit de casa amb la roba de partit excepte 
el calçat esportiu que s’hauran de canviar a l’interior de la instal·lació ( exceptuant els equips sèniors). 
-  Els acompanyants que vulguin entrar a l’instal·lació el dia de partit han d’omplir el formulari Registre 
Públic que adjuntem enllaç amb els noms, cognoms i telèfon.   
- Com hi ha un aforament limitat es recomana un màxim de  20 persones per equip de futbol 7 i un 
màxim de 40 per equips de futbol 11. 
- Per aquest formulari us adjuntem un link, i còdic Qr per poder registrar-se. 

- REGISTRE PÚBLIC ACOMPANYANTS  
- Presa de temperatura de tothom que accedeixi a l’equipament 
- La graderia estarà degudament senyalitzada, indicant els seients que es poden fer servir i els què no 
per poder mantenir la distància de seguretat entre el públic assistent. 
- Un cop finalitzat el partit el públic sortirà de les grades a l’exterior del Poliesportiu Municipal per la 
porta costat del bar, per tal d’esperar als jugadors que sortiran també per la porta del costat del bar, 
important no demorar-se per tal que el públic del proper partit pugui accedir a les grades.  
 
ÚS DE LAVABOS PÚBLICS 
 
L’ocupació màxima dels lavabos públics serà d'una persona, excepte en aquells supòsits de persones 
que puguin necessitar assistència, en aquest cas també es permetrà la utilització per l’acompanyant. 
 
SERVEI DE BAR 
 
Dintre del Camp hi ha servei de bar, recomanem per no demorar l’entrada al públic del següent partit 
fer la comanda per la canalla abans de finalitzar el partit, i evitar retards. 
No es permès, moure les cadires i les taules del lloc per garantir la distància de seguretat. 
 
Hi ha entrepants calents, freds, croissant, patates braves, patates xips, morro, refrescs, cafès, infusions, 
etc. 
 


