
Jméno Příjmení Funkce Družstvo Datum podpisu Podpis

●      e) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva 
zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 
neuplynulo více než 180 dní.

●      přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

Současně potvrzuji, že jednotlivá podepsaná čestná prohlášení osob přítomných na akci, dokladující splnění těchto 
podmínek, jsou uloženy v klubu. 

Čestné prohlášení účastníků sportovní akce

Název akce:    

Termín konání akce: 

Míslo konání akce: 

Já, níže podepsaný odpovědný zástupce sportovního družstva místopřísežně prohlašuji, že hráčky / hráči startujícího 
družstva a realizační tým družstva přítomní na akci splňují podmínky pro účast na sportovní akci dle platných 
protiepidemiologických opatření  vyhlášených vládou ČR, tedy:

●     a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem od certifikované laboratoře, nebo

●     b) absolvoval nejdéle před 7 dny RAT test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem od certifikované laboratoře, nebo

●     d) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování  vydávaným podle nařízení Evropské unie o 
digitálním certifikátu EU COVID1 , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; prokazuje se jak ve formě tištěné, tak 
digitální v aplikaci Tečka, nebo 

Výše uvedené se nevztahuje na děti do 12 let.

●     c) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou 
osobou), jehož výsledek je negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického 
pracovníka prostřednictvím on- line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele 
zdravotních služeb, nebo
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