
Krušnohorský pohár-Letiště Křiženec-Vysoké Jamné 

18-19-20.6.2021 

                                    Čestné prohlášení o bezinfekčnosti 

 

………………………………..jméno      ……………..…………………………příjmení      ……………………………….nar. 

.......................................................................................................................................bydliště 

 

Prohlašuji: 

1. neprojevují se u mne a v posledních 14 dnech se neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění 

(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) 

2. nebyl/a jsem diagnostikován/a COVID-19 pozitivní 

3.  nebyla mi nařízena karanténa v důsledku diagnostikovaného COVID-19 onemocnění / kontaktu s 

COVID-19 pozitivní osobou 

4. nesetkal/a jsem se v posledních dvou týdnech (vědomě) s COVID-19 pozitivní osobou  

5. zaškrtněte prosím odpovídající variantu: 

 negativní PCR test, maximálně 7 dnů starý 

 negativní antigenní test, maximálně 72 hodin starý 

 od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů 
o léčivém přípravku uplynulo nejméně 22 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě 
jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů 

 prodělal/a jsem laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula u něj doba izolace podle 
platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního testu na přítomnost 
viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní 

 potvrzení od zaměstnavatele, že jsem absolvoval/a nejdéle před 72hodinami 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 

 čestné prohlášení zákonného zástupce, že jsem ve škole absolvoval/a 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 

Toto čestné prohlášení poskytuji pořadateli Automotosport Osek z.s v souladu s aktuálním mimořádným 

opatřením Ministerstva zdravotnictví vydaného v souvislosti s vývojem epidemiologické situace ve výskytu 

onemocnění COVID-19. Jsem si vědom/a, že moje výše uvedené osobní údaje pořadatel použije pro splnění 

jemu uložených povinností pro ochranu veřejného zdraví a dávám mu tímto souhlas s jejich zpracováním pro 

tento účel. Dále potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s tím, že toto prohlášení bude uloženo jako příloha 

prohlášení účastníka závodu. 

Jsem si vědom/a právních následků v případě, že by toto prohlášení nebylo pravdivé. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  datum                                                                                                                      podpis 


