PROTOCOL d’OBLIGAT COMPLIMENT, per la PARTICIPACIÓ en
SORTIDES GUIADES i CURSOS ORGANITZATS per TGNautica kayak.
Seguint les recomanacions del Consell Català de l’Esport, i altres organismes competents.
Des de TGNautica kayak hem creat aquest protocol d’actuació, que comporta obligacions
tant per l’empresa proveïdora com pels usuaris que participin de les sortides guiades i
cursos que organitzem.
Abans de l’activitat
Usuaris:
•

•
•
•

Participa a l'activitat només si et trobes bé. Si tens símptomes com febre, tos
seca, dificultats respiratòries, dolor muscular, mal de coll o pèrdua de sensació
de gust o olfacte, comunica-ho immediatament i busquem una nova data per
poder fer la sortida.
Vine fins al punt de trobada amb un mitjà de transport que garanteixi la
distància interpersonal.
Inclou en el teu material a dur, la teva màscara i gel hidroalcohòlic.
Si pot ser, vine canviat de casa.

TGNautica kayak:
•
•
•
•
•

Es compromet a seguir els protocols i recomanacions que estableix el Consell
Català de l'Esport.
Es compromet a entregar tot el material desinfectat (armilla salvavides,
cobrebanyeres, bossa estanca, caiac i pala).
Les activitats es realitzaran amb un màxim de 20 usuaris.
Informar prèviament a l'activitat, a tots els usuaris de les normes d'higiene i
prevenció que cal dur a terme, per l'actual pandèmia del COVID-19.
Declara que com empresa de turisme actiu figura inscrita en el Cens
d'Organitzadors d'activitats físicoesportives en el medi natural de la
Generalitat de Catalunya amb el número C313.

Durant l’activitat
Usuaris:
•
•
•

Segueix les indicacions en matèria de salut i seguretat que et donin els guies.
Porta la mascareta en la benvinguda, la preparació del material i durant el
brífing inicial, fora de l'aigua.
Fes el possible per garantir la distància interpersonal, amb altres usuaris, en
tot moment.

TGNautica kayak:
•
•
•

Organitzar els usuaris de manera que es garanteixi la distància interpersonal
entre tothom.
Dur la mascareta en la benvinguda, la preparació del material i durant el
brífing inicial, fora de l'aigua.
Guiar el grup de manera que a l'aigua podem garantir la seguretat de l'activitat
i les condicions higièniques.

