
Středisko volného času, ANIMO, Žamberk
28. října 713, 564 01 Žamberk

www.animo.zamberk.cz
telefon 465 612 741, 603 876 667

NÁZEVorganizovanéhoamatérskéhoSPORTUdětí amládeže, který probíhá

venku( v rámci opatřeníMZČRa MŠMT – Balíček2)

……………………..……..….…………………………………………………………………………………………

DATUM___KONÁNÍ………………………………..…………………………………………………….. 2021

Jméno, příjmení_dítěte………..……………….……………………………………..................................

Datum_narození….…..…………………………………………………………………………………….............

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DÍTĚTE DO 18LET
Prohlašuji, že výše jmenované dítě bylo ve škole dne…………………………………
2021 testováno AG testy na přítomnost SARS-CoV-2 s výsledkem: NEGATIVNÍ

Dále čestně prohlašuji, že uvedené dítě:
a) je zdravotně způsobilé k účas� na výše uvedeném organizovaném

amatérském sportu dě� a mládeže venku
b) nejeví známky akutního onemocnění (např. horečka, průjem apod.),

vzhledem k epidemiologické situaci se rozšiřuje výčet o příznaky
infekce COVD-19, tj. zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest v krku,
ztráta chu� a čichu atd.

c) ani jiný příslušník rodiny žijící s ním ve společné domácnos� nemá
nařízeno karanténní opatření.

Jsem si vědom (a) právních důsledků, které by mě pos�hly, kdyby toto
prohlášení bylo nepravdivé. Prohlášení nesmí být vydané dříve než 72 hodin
před dnem konání uvedeného amatérského sportu dě� a mládeže venku.

Prohlášení vydal(a):

Jméno, příjmení ……….………………………………………………………………………………………..

vztah k dítě�…………………..………………………………………………………………………………….

V……………………………………….……………………dne……………………………………….……2021

Podpis………………………............................................................................................
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