
Čestné prohlášení

formulář vyplní všichni plnoletí účastníci (zákonní zástupci) starší 12 let.


Plavecký kurz Klubu plavecké školy Krokodýl konaný dne /hodina od-do 

Jméno a příjmení účastníka kurzu	 	 	 	 Datum narození


Jméno a příjmení zákonného zástupce	 	 	 kontakte (tel., e-mail)


Prohlašuji, že účastník kurzu splňuje některou z níže uvedených podmínek pro vstup a účast na 
plaveckém kurzu (označte):


osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-
CoV-2 s negativním výsledkem, nebo


osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost 
antigenu viru SARS-CoV-2, s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, 
nebo


osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o 
provedeném očkování za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného 
očkovacího schématu


osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního 
testu neuplynulo více než 180 dní, nebo


osoba na místě konání kurzu podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení 
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), 
jehož výsledek je negativní; 

osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření 
Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na stanovení 
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený                    
Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem





Já, níže podepsaný zákonný zástupce dítěte/plnoletý plavec 

současně prohlašuji, že dítě/já nevykazuje/ji žádné klinické příznaky onemocnění covid-19 a 
není mi známo, že by/bych přišlo/přišel/a do kontaktu s osobou, která výše uvedeným 
onemocněním trpí, a nebyla na něj/mě z toho důvodu nařízena karanténa. Stejně tak prohlašuji, že 
v posledních 14 dnech nepobývalo v zahraničí déle než 12h a pokud ano, splnil/la jsem jako 
zákonný zástupce všechny podmínky uložené aktuálním ochranným opatřením. 


Vše výše uvedené stvrzuji svým podpisem 

V Brně dne


A

B

C

D

E

F

Pokud byl proveden test na Covid-19 uveďte datum 
a čas testu:

Podpis zákonného zástupce/plnoletého účastníka
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