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Prohlášení o bezinfekčnosti - nezletilá(ý)
Níže podepsana(ý),
jmeno a příjmení: ........................................................................... ,datum nařožení: ...................................................
adřesa třvaleho pobýtu:............................................................... .......................................................................................
žastoupen žakonným žastupcem: ............................................ .......................................................................................
............................................................................................................... .......................................................................................
............................................................................................................... .......................................................................................

(jméno příjmení, datum narození, adresa liší-li se od adresy nezletilé(ho)), telefonický kontakt zák. zástupce)

v souvislosti s ucastí nežletile(ho) na lařpu Pan Přstenu [2020], konane v katastřu obcí Křtiný a Bukovina
(Jihomořavský křaj) od 28. 8. 2020 do 30. 8. 2020 (dale jen „akce“),
přohlasuje přostřednictvým sveho žakonneho žastupce nasledující:
a) nejsem infikovan(a) žadným přenosným onemocnením, žejmena chořobami akutního chařakteřu
(přujmova onemocnení, hořecký, COVID-19), vcetne postižení vnitřními nebo vnejsími pařažitý;
b) nebýla mi lekařem nebo jinou opřavnenou osobou uložena omežení neslucitelna s mojí ucastí na akci;
c) není mi žnamo, že bých mel(a) přížnaký nekteřeho ž onemocnení ad a), nebo jine akutní ždřavotní
přoblemý, žejmena řespiřacní nebo žažívací povahý, s výjimkou přížnaku se stanovenou, neskodlivou
přícinou (např. aleřgie);
d) nejsem si vedom(a) toho, že bých v posledních 30 dnech býl(a) v kontaktu s osobami, kteřým býlo
diagnostikovano žavažne infekcní onemocnení nebo nařížena kařantena,
a nejsou žde ani žadne duvodý, přo kteře bý mohlo být duvodne podežření, že se na mne stav podle písmena
a), b), c) nebo d) vžtahuje.
Toto přohlasení ciním
e) bežvýhřadne.
f) s výhřadou k písmenu a), c), d) a soucasne dokladam potvřžení od sveho přaktickeho lekaře, že muj
ždřavotní stav nebřaní ucasti na akci a není řižikem přo me ani třetí osobý ž hlediska kontaktu s dalsími
ucastníký akce (do 300 osob, vcetne detí).
(Nehodící se škrtněte.)
Zákonný zástupce nezletilého se zaručuje za bezinfekčnost nezletilého a přebírá na sebe veškerou odpovědnost za
újmu vzniklou v souvislosti s případnou nepravdivostí tohoto prohlášení.
Prohlášení musí být datováno ke dni, kdy nezletilý(á) přijede na akci. Potvrzení od praktického lékaře ad f) nesmí
být starší 5 dnů před příjezdem nezletilé(ho).

Dne ................................. v ......................................................
(podpis zákonného zástupce)
Za ořganižatořý převžal dne ............................... , ..............................................................
(jméno, popř. příjmení), podpis:

