
KRAJSKÁ ZÁKLADNÍ SOUTĚŽ  -  3. kolo

Pořadatel: AŠMB

Datum: 3.10.2020

Sraz: Sobota 3.10. - parkoviště Vodní svět Kolín - 6.30

doprava autobus

Návrat: Sobota 3.10. - příjezd kolem 18 až 19 hodiny

Informace: oběd není zajištěn,

Omluvy: Neexistují, povinný závod pro ročníky 2006 až 2010

Vedoucí: Kavřík Adam 

DŮLEŽITÉ: NUTNO VYPLNIT BEZINFEKČNOST A ODEVZDAT U AUTOBUSU

BEZINFEKČNOST je na straně 2 tohoto dokumentu.

Přijatí závodníci:
BENDOVÁ Kateřina BAJGAR Daniel

DUCHOŇOVÁ Sára BŘINČIL Mirek

HOŘENÍ Viktorie ČECH Kryštof

JELÍNKOVÁ Nicol DLAUHOWESKÝ Michal

MYŠKOVÁ Eliška FLEISCHMANN David

PEKOVÁ Josefína GROSS David

PETRÁNKOVÁ Anna HAVLÍN Jonáš

RYPKOVÁ Magdaléna HAVLÍN Štěpán

TRNKOVÁ Anna KOČÍ Jan

VĚTROVSKÁ Ema KUBEČKA Max

MACH Daniel

MACH Tomáš

NEKVAPIL František

NOVÁK Šimon

PAVLÍČEK Filip

PAVLÍČEK Radim

PETRÁNEK Josef

PROCHÁZKA Matyáš

RŮŽIČKA David

SUCHÝ Marek

ŠEBETKA Michal

ŠIMŮNEK Matěj

VĚTROVSKÝ Matěj
VYHLÍDAL Filip



Krajská základní soutěž  3.10. 2020 – Mladá Boleslav 

potvrzení o bezinfekčnosti 
Písemné prohlášení účastníka nebo zákonného zástupce dítěte  

 
 

ve smyslu ustanovení § 9 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, v platném znění  

Já, níže podepsaný/á ....................................................................... datum nar.: ............................ 

                                           (jméno a příjmení zákonného zástupce)  

jako zákonný zástupce dítěte ..............…….................................... datum nar.: ............................. 

                                                           (jméno a příjmení dítěte)  

 

kontaktní telefon: ..............……....................................  

 

prohlašuji,  

a) že dítě (nebo jiná fyzická osoba přítomná na akci) nejeví známky akutního onemocnění (například 

horečky nebo průjmu), vzhledem k epidemiologické situaci se rozšiřuje výčet o příznaky infekce 

covid-19, tj. zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu atd.  

b) že ve 14 dnech před odjezdem nepřišlo dítě (nebo jiná osoba přítomná na akci) do styku s osobou 

nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani jemu, ani jinému příslušníku 

rodiny žijícímu s ním ve společné domácnosti, není nařízeno karanténní opatření.  

c) že ve 14 dnech před odjezdem nepobývalo dítě (nebo jiná fyzická osoba přítomná na akci) v 

zahraničí, v případě, že ano, tak kdy kde. 

Zde uveďte místo a termín pobytu v zahraničí: …………………………………….……………………………………… 

 

Jsem si vědom/a právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.  

 

V ………………………. dne*  2.10.2020   …………………………………………… 

      podpis 

        (u dětí podpis zákonného zástupce)  

*) datum ne starší, než jeden den před akcí 

 

 

 


