
 

CLUB HANDBOL ESPLUGUES 

                                   Plaça de Les Moreres, S/N 

                                   08950 Esplugues de Llobregat 
                                    e-mail: chesplugues@gmail.com 

 
PROTOCOL PISTA GROGA 

 
- L’entrada a la instal.lació es farà per la porta principal i la sortida es farà per la sortida 

d’emergència. 

- A la recepció hi haurà presa de temperatura i gel hidroalcohòlic per a jugadors i públic. 

- Obligatori l’ús de mascareta a tota la instal.lació i mantenir la distància de seguretat. 

- Els jugadors disposaran de vestuaris abans i després del partit. 

- L’aforament serà lliure, a la porta de la pista hi haurà un QR on us demanarem les dades 

personals de tots els assistents. 

- L’entrada a la pista serà 15’ abans de començar el partit i quan la graderia estigui buida 

del partit anterior. 

- S’haurà de enviar una llista dels participants (o el tríptic) abans de divendres a les 17:00h 

a la direcció: chesplugues@gmail.com. En cas de no enviar-ho, s’haurà d’omplir un 

formulari a l’arribada a l’instal.lació. 
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CLUB HANDBOL ESPLUGUES 

                                   Plaça de Les Moreres, S/N 

                                   08950 Esplugues de Llobregat 
                                    e-mail: chesplugues@gmail.com 

 
PROTOCOL PISTA BLAVA 

 
- L’entrada a la instal.lació es farà per la porta principal i la sortida es farà per la sortida 

d’emergència. 

- A la recepció hi haurà presa de temperatura i gel hidroalcohòlic per a jugadors i públic. 

- Obligatori l’ús de mascareta a tota la instal.lació i mantenir la distància de seguretat. 

- Els jugadors disposaran de vestuaris abans i després del partit. 

- La ocupació màxima de la pista pel públic visitant serà de 16 persones i s’haurà d’enviar 

una llista d’assistents a la direcció: chesplugues@gmail.com. 

- L’entrada a la pista serà 15’ abans de començar el partit i quan la graderia estigui buida 

del partit anterior. 

- S’haurà de enviar una llista dels participants (o el tríptic) abans de divendres a les 17:00h 

a la direcció: chesplugues@gmail.com. En cas de no enviar-ho, s’haurà d’omplir un 

formulari a l’arribada a l’instal.lació. 
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LLISTAT ASSISTÈNCIA CEM LES MORERES "PISTA BLAVA"


