
                 Č E S T N É  P R O H L Á Š E N Í  Ú Č A S T N Í K A  S P O R T O V N Í  S O U T Ě Ž E 

Jméno a příjmení účastníka: …………………………………..……………………….…………….…..., nar.: ………….….…….….…., tel.: …………...……………..

Jméno a příjmení zákonného zástupce (v případě nezletilého účastníka): ……………………………………………...……………………………………...

                 tímto čestně prohlašuji, 

že splňuji alespoň jednu z níže uvedených podmínek (zaškrtněte) v souladu s aktuálním mimořádným opatřením MZČR pro účast 
na sportovní soutěži organizované sportovním svazem:

1. absolvování nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,

2. absolvování nejdéle před 72 hodinami POC testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,

3. očkování proti onemocnění covid-19 a doložení národním certifikátem o provedeném očkování tak, že u očkování   
   uplynulo:
i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více  

                než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
             ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více 
                 než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
             iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 
                  9 měsíců,

4. prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19, uplynutí u ní doby izolace 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, 

5. absolvování v rámci povinného testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti  
    antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou   

                osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením    
                od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením,

6. absolvování ve škole nebo školském zařízení nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu
    viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou 

                osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným 
                prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy,

7. podstoupení na místě preventivnímu antigennímu testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, 
    který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s 

                 negativním výsledkem,

přičemž jsem bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

Toto čestné prohlášení je nezbytně nutné k účasti na všech soutěžích družstev a turnajů jednotlivců řízených Východočeským oblastním tenisovým svazem. 
Každý sportovec je povinen prohlášení předat pořadateli před zahájením mistrovského utkání družstev nebo turnaje / přeboru jednotlivců. Je možné 
provést na místě samotest (bod 7), který si zajistí sportovec na vlastní náklady. Pořadatel má povinnost z důvodu identifikace hráče čestné prohlášení 
uchovat po dobu 30 dní ode dne konání akce.

Název sportovní soutěže: ……………………………………………………………………………….       Datum konání: od ………....… do ……….….. 2021

V …………………………...………, dne ……..………. 2021                         ……………………………………………………………………... 
(podpis – u osob do 18 let zákonný  zástupce)

         


