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Prohlášení o bezinfekčnosti - nezletilá(ý) 
 

Ní ž e podepsana (ý ), 
 

jme no a př í jmení : ........................................................................... ,datum nařožení :  ...................................................  

adřesa třvale ho pobýtu: ...............................................................  .......................................................................................  

žastoupen ža konný m ža stupcem: ............................................  .......................................................................................  

 ...............................................................................................................  .......................................................................................  

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

 
v souvislosti s u c astí  nežletile (ho) na lařpu Pa n Přstenu  [2020], konane  v katastřu obcí  Kř tiný a Bukovina 
(Jihomořavský  křaj) od 28. 8. 2020 do 30. 8. 2020 (da le jen „akce“), 
přohlas uje přostř ednictvý m sve ho ža konne ho ža stupce na sledují cí : 

a) nejsem infikova n(a) ž a dný m př enosný m onemocne ní m, žejme na chořobami akutní ho chařakteřu 
(přu jmova  onemocne ní , hořec ký, COVID-19), vc etne  postiž ení  vnitř ní mi nebo vne js í mi pařažitý; 

b) nebýla mi le kař em nebo jinou opřa vne nou osobou ulož ena omežení  nesluc itelna  s mojí  u c astí  na akci; 
c) není  mi žna mo, ž e bých me l(a) př í žnaký ne kteře ho ž onemocne ní  ad a), nebo jine  akutní  ždřavotní  

přoble mý, žejme na řespiřac ní  nebo žaž í vací  povahý, s vý jimkou př í žnaku  se stanovenou, nes kodlivou 
př í c inou (např . aleřgie); 

d) nejsem si ve dom(a) toho, ž e bých v poslední ch 30 dnech býl(a) v kontaktu s osobami, kteřý m býlo 
diagnostikova no ža važ ne  infekc ní  onemocne ní  nebo nař í žena kařante na, 

a nejsou žde ani ž a dne  du vodý, přo kteře  bý mohlo bý t du vodne  podežř ení , ž e se na mne stav podle pí smena 
a), b), c) nebo d) vžtahuje. 
Toto přohla s ení  c iní m 

e) bežvý hřadne . 
f) s vý hřadou k pí smenu a), c), d) a souc asne  dokla da m potvřžení  od sve ho přakticke ho le kař e, ž e mu j 

ždřavotní  stav nebřa ní  u c asti na akci a není  řižikem přo me  ani tř etí  osobý ž hlediska kontaktu s dals í mi 
u c astní ký akce (do 300 osob, vc etne  de tí ). 

(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 ořganiža tořý př evžal dne ............................... ,  ..............................................................  

(jméno, popř. příjmení), podpis: 

http://moravianlarp.eu/
mailto:info@moravianlarp.eu

