ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Čestně prohlašuji a svým podpisem stvrzuji, že

Čestně prohlašuji a svým podpisem stvrzuji, že

…………………………………………………………………… (jméno a příjmení člena/členky/trenéra/trenérky)

…………………………………………………………………… (jméno a příjmení člena/členky/trenéra/trenérky)

…………………………………………………………………….. (narozen/-a)

…………………………………………………………………….. (narozen/-a)



osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR test s negativním



výsledkem; Datum testování: __________________


osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami antigenní test s negativním

osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR test s negativním
výsledkem; Datum testování: __________________



výsledkem; Datum testování: __________________

osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami antigenní test s negativním
výsledkem; Datum testování: __________________



osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a od očkování uplynulo:



osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a od očkování uplynulo:

a)

od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu

c)

od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu

nejméně 14 dní;
b)

nejméně 14 dní;

od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně

d)

14 dní;







od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně
14 dní;

osoba prodělala onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace a od



osoba prodělala onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace a od

prvního pozitivního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2

prvního pozitivního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2

neuplynulo více než 180 dní;

neuplynulo více než 180 dní;

osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala nejdéle před 72



osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala nejdéle před 72

hodinami antigenní test s negativním výsledkem.

hodinami antigenní test s negativním výsledkem.

Datum testování: __________________

Datum testování: __________________

osoba na místě podstoupila antigenní test, který je určen pro
sebetestování (použití laickou osobou) s negativním výsledkem



osoba na místě podstoupila antigenní test, který je určen pro
sebetestování (použití laickou osobou) s negativním výsledkem

Tréninků florbalového klubu FbK Orlicko-Třebovsko se účastním dobrovolně.

Tréninků florbalového klubu FbK Orlicko-Třebovsko se účastním dobrovolně.

Čestné prohlášení podepisuje, v případě osob mladších 18-ti let, jeho zákonný

Čestné prohlášení podepisuje, v případě osob mladších 18-ti let, jeho zákonný

zástupce.

zástupce.

Vystaveno dne:

Podpis:

Vystaveno dne:

Podpis:

