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PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA TURNAJE V BADMINTONU
ORGANIZOVANÉHO ČBAS
Účastník turnaje (hráč, trenér, případně doprovod hráče či jeho zákonný zástupce) přihlášením
a/nebo účastí v turnaji výslovně prohlašuje, že se seznámil s aktuálně platným mimořádným
opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR vztahujícím se k účasti na sportovní soutěži ve
vnitřních prostorech ke dni konání soutěže, nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid19 a splňuje veškeré podmínky aktuálně platného opatření a po celou dobu konání akce bude
schopen splnění těchto podmínek prokázat. Účastník turnaje se zavazuje řídit se po celou
dobu účasti v turnaji platnými mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR.
Účastník turnaje si je vědom skutečnosti, že organizátorovi turnaje se nařizuje u uvedených
osob před zahájením účasti na turnaji splnění podmínek kontrolovat a uvedeným osobám se
nařizuje mu splnění podmínek prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, je
organizátor turnaje povinen takové osobě neumožnit účast na turnaji.
Účastník dále prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že organizátor vede evidenci osob
účastnících se turnaje pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany
veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje
účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání
turnaje.
Podmínky pro účast na hromadných akcích:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o
provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém
jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě
Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako
země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je
zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách
Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě,
podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení
vydal, že u očkování uplynulo:
i.
od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového
schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud
nebyla aplikována druhá dávka, nebo
ii.
od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového
schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud
byla aplikována druhá dávka, nebo
iii.
od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu
podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní 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,
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e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní 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, nebo
f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným
mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví 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 a byl osobě
poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá
potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného
opatření Ministerstva zdravotnictví 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, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným
prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.
Účastníci turnaje jsou povinni po celou dobu akce používat ochranný prostředek dýchacích
cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu)
naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační
účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku
stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití
ochranného prostředku dýchacích cest.
Povinnost se nevztahuje na sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu,
soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole, a dále na trenéry, další členy týmu v rámci
kolektivních sportů a rozhodčí při účasti na sportovní činnosti nebo přípravy na ni konané v
rámci soutěží organizovaných sportovními svazy nebo zastřešujícími sportovními
organizacemi.

Verze prohlášení platná ke dni 8. 6. 2021

