
Veselské in-line závody 2021/Veselí Speedskating Races 2021 
Veselí nad Moravou 4. - 5. 9. 2021 

Organizátorem závodů je IN-LINE VESELÍ, z.s./Organizer of event is IN-LINE VESELÍ, z.s. 

Čestné prohlášení účastníka závodů 
Affidavit of participant of races 

1) Jméno a příjmení: 
1) Name and surname: 

2) Datum narození: 
2) Date of birth: 

3) Kontaktní telefon: 
3) Contact phone 

Já, níže podepsaný tímto potvrzuji, že nevykazuji žádné klinické příznaky nemoci Covid-19 a splňuji jedno 
z níže uvedených opatření (zaškrtněte jedno z níže uvedeného):  
I, signed below, hereby confirm that I do not show any clinical signs of Covid-19 and I fulfill one of the 
following measures (choose one from below written possibilities): 

a) PCR test 

□ absolvoval jsem PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem ne starším než 
7 dní  

□ I passed the PCR test for the presence of SARS-CoV-2 virus with a negativeresult not older than 7 days 

b) POC antigen test 

□ absolvoval jsem POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním testem ne starším než 
72 hodin  

□ I passed the POC test for the presence of SARS-CoV-2 virus antigen with a negativetest not older than 
72 hours 

c) Očkování /Vaccination 

□ mám ukončené očkování proti onemocnění Covid-19 dle současných pravidel a lhůt a disponuji 
národním certifikátem o provedeném očkování.  

□ I have completed vaccination against Covid-19 according to current rules and deadlines and I have a 
national certificate of vaccination. 

d) Cerifikát o prodělání nemoci Covid 19 /Certificate of undergoing Covid 19 

□ prodělal jsem laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19 a uplynula doba izolace podle platného 
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na 
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo 
více než 180 dní)  

□ I underwent laboratory-confirmed Covid-19 disease and the isolation period expired according to the 
valid extraordinary measure of the Ministry of Health and from the firsta positive POC antigen test for the 
presence of SARS-CoV-2 virus antigen orThe RT-PCR test for SARS-CoV-2 virus did not elapse more than 
180 days 

Ve Veselí nad Moravou dne…………………………………… 
In Veselí nad Moravou, date 

 

……………………………………………………………… 
Podpis (za nezletilého závodníka podepisuje zákonný zástupce) 
Signature (the legal representative signs for the minor participant) 


