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Accés al Pavelló Municipal de Sant Esteve Sesrovires 

Protocol actualitzat a Juny del 2021 vàlid per totes les categories excepte sènior en competició 

Estatal (per aquesta categoria ens posarem en contacte amb cada equip).  

Qualsevol dubte que tingueu envieu un correu electrònic a chses@chses.net 

Consideracions Generals per esportistes i equip tècnic: 

- Primer accedirà l’equip local i desprès el visitant. 

- Els equips han d’esperar a que surtin els jugadors/es del partit anterior, el responsable 

del CHSES indicarà quan es pot accedir al pavelló. 

- Es donarà un vestidor a cada equip però no es podran utilitzar les dutxes. 

- A la pista de joc només podran accedir els jugadors/es i staff tècnic de cada equip 

participant, àrbitres, membres de la taula, delegat de camp i el fotògraf del CHSES. 

Consideracions Generals pel públic: 

- L’aforament màxim està limitat a 32 persones pel públic visitant (excepte en les categories 

en les que es juga en 1/3 de pista que és de 10 persones). 

- L’ús de la mascareta és obligatori i no es podrà treure en cap moment a l’interior del 

pavelló. 

- L’accés al pavelló es realitzarà mitjançant el registre d’un codi QR que hi haurà a la porta. 

Una vegada finalitzada la inscripció haureu de mostrar el missatge de confirmació al 

conserge. Us mesuraran la temperatura i si tot està correcte podreu entrar. 

- Entre partit i partit s’higienitzen tots els seients i baranes, per tant haureu d’esperar a que 

aquestes tasques estiguin finalitzades. Us indicaran quan podeu accedir. 

- No es pot beure ni menjar dins del pavelló. 

- El públic s’asseurà en els seients habilitats, separats com s’indica, tot i ser grup bombolla. 
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