
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ / BEZINFEKČNOST 

 

Za účelem účasti na sportovní akci klubu OLYMP FLORBAL, Bulharská 996/20, Praha 10, IČ: 26575418 

 

JMÉNO A PŘIJMENÍ HRÁČE: DATUM NAROZENÍ: 

ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ HRÁČE: TELEFON ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE: 

TERMÍN KONÁNÍ AKCE: MÍSTO KONÁNÍ AKCE: 

 

Prohlašuji, že se u výše uvedeného hráče neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky 

virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a akutního 

onemocnění (průjem apod.), ani v této době nepřišlo do styku s osobou se závažným onemocněním.  Dále 

prohlašuji, že výše uvedenému hráči nenařídily orgány ochrany veřejného zdraví ani lékař karanténní opatření.  

Vzhledem k současné epidemiologické situaci bude účast na příměstském kempu / letním soustředění 
podmíněna splněním jedné z podmínek OTN (očkování-test-nemoc). Zaškrtněte jednu z variant: 

• 22 dnů po první dávce očkování (certifikát stažený z portálu ocko.uzis.cz) 

• PCR test starý max. 7 dní 

• Potvrzení o prodělané nemoci, platí max. 180 dnů 

• Antigenní test starý max. 3 dny  

• Samotest provedený v místě konání kempu, resp. v místě odjezdu na soustředění 

• Potvrzení o testu ze školy, případně čestné prohlášení o absolvování testu ve škole splňující výše 
uvedené podmínky. 

 

Současně beru na vědomí, že pokud bude hráč na příměstském kempu / výjezdovém soustředění jevit 

známky virového infekčního onemocnění, bude z kempu / soustředění vyloučen a budu kontaktován na výše 

uvedeném telefonním čísle. 

 

 

http://ocko.uzis.cz/


 
 

Prohlášení je platné do konce výše uvedeného příměstského kempu / výjezdového soustředění a beru 

na vědomí, že jsem povinný oznámit klubu jakoukoli změnu v obsahu prohlášení, která nastane. Jakékoli 

změny v tomto prohlášení jsem povinný oznámit před započetím jakéhokoli příměstského kempu / 

výjezdového soustředění, kterého se má hráč účastnit. 

 

 

Můj syn / dcera je : 

* Plavec, umí uplavat alespoň 20 metrů   * Neplavec (nesplňuje předchozí podmínku)                

bez jakékoli cizí pomoci 

 

 

 

 

V____________   Dne______________   

Podpis zákonného zástupce hráče:  

 

 

___________________________________________ 

 

 

 

 


