ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Já hráč, níže podepsaný/á
Jméno a příjmení:
Trvalé bydliště:

.……………………………………………………………………
...……………………………………………………………………

Zákonný zástupce, níže podepsaný/á
Jméno a příjmení

.…….…………………….…………………………………………
Prohlašuji, že:


•
nebo

absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem,

•
absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s
negativním výsledkem, nebo
•
vlastní národní certifikát 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, nebo
•
prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného
opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS
CoV-2 nebo RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
•
absolvoval 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.
•
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.
Klub pro případy samotestování nemá povinnost zajistit testovací sady. Každý hráč si toto zajišťuje na vlastní
náklady.

Jsem si vědom(a) právních následků v případě nedodržení výše uvedených hygienických opatření.

V Liberci dne: ……………………………
………………………………………………
Podpis hráče (starší 18 let)

……………………………………………
Podpis zákonného zástupce

Badmintonový klub Technické univerzity v Liberci
Sídlo: 17. listopadu 587/8, 460 15 Liberec, IČO: 01608193
Bankovní spojení: Fio banka a.s., číslo účtu: 280 042 91 38/2010

