
Osoba odpovědná za účastníky tréninku svým podpisem stvrzuje a prohlašuje, že všichni 
účastníci tréninku splnili jednu z následujících podmínek:

• absolvovali nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2  
s negativním výsledkem, nebo absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test (antigenní 
test) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem (na odběrovém 
místě).

• absolvovali nejdéle před 72 hodinami domácí testování prostřednictvím schváleného 
antigenního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

• byl jim vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti 
onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového 
schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně  
14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu 
podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

• prodělali 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 90 dní, přičemž se musí jednat o osobu  
bez klinických známek onemocnění COVID-19. 

Je mi známo, že zamlčením výše uvedených skutečností mohu váženě ohrozit zdraví ostatních 
účastníků včetně obsluhy atd.
Jsem si vědom/a právních následků nepravdivého čestného prohlášení a zavazuji se dodržovat 
následující stanovená opatření:
- na sportoviště budeme vstupovat pouze dle schváleného časového rozpisu,
- nebudeme se setkávat s jinou výukovou skupinou,
- při pohybu v budově a šatnách budeme používat ochranu nosu a úst,
- budeme si pravidelně dezinfikovat ruce a dodržovat stanovené rozestupy.

Osoba odpovědná za skupinu svým podpisem stvrzuje, že řádně ověřila výsledky testování  
a že informace v prohlášení jsou pravdivé a tuto skutečnost je na vyžádání schopna doložit.
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