
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Já, níže podepsaný 
(příp. jako zákonný zástupce níže uvedené osoby)

Jméno a příjmení (cvičence): ................................................................

Datum narození: ....................................................

tímto prohlašuji, že jsou splněny podmínky dle Mimořádného 
opatření vlády ze dne 19.8.2021 odstavce I/16, tedy:

-  jsem očkovaný(á) nebo
- byl(a) jsem nejdéle před 7 dny testován(a) RT-PCR testem, s ne-
gativním výsledkem, nebo
- byl(a) jsem testován(a) nejdéle před 72 hodinami rychlým anti-
genním testem (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, 
s negativním výsledkem, nebo
- prodělal(a) jsem onemocnění SARS-CoV-2 a zároveň neuplynulo 
více než 180 dní od prvního pozitivního RAT nebo PCR testu

Datum tréninku: ....................................................

Zákonný zástupce: ...............................................

Podpis:  ....................................................................
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