
INFORMACE O AKCI 
 

 

Název a místo: Velká cena Trutnova 
  

Termín: 3.- 4. 10. 2020 

  

Sraz: V sobotu 3. 10. v 7:50 u bazénu za Lužánkami 
  

Ukončení: V neděli okolo 16 hod. u bazénu za Lužánkami 

  

Náklady: Příspěvek na ubytování a stravu 850,- Kč (neplatí pro 
SGLD), autobus hradí Kometa, startovné hradí Kometa 

– 70,- Kč á start 
  

Ubytování: Hotel Patria 
  

Strava: Zajištěna SO večeře, NE snídaně a oběd 

  

Rozpis závodů a přijatí:                         https://vysledky.czechswimming.cz/souteze/6456  
  

Termín odhlášek: PÁ 2. 10. 2020, 9:00 hod 
  

Vedoucí akce: Tomáš Doubrava 
  

Kontakt: 728 286 856 
  

Různé: S sebou věci Kometa, mít dostatek jídla a pití, přijít včas 
na sraz. Každý účastník odevzdá u autobusu potvrzení o 
bezinfekčnosti se sobotním datem 3. 10.! (následující 
strana) 

Poznámka: Pozdě odhlášení zaplatí veškeré náklady. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Písemné prohlášení fyzické osoby/zákonného zástupce dítěte – potvrzení o bezinfekčnosti 
 

ve smyslu ustanovení § 9 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, v platném znění  

Já, níže podepsaný/á ....................................................................... datum nar.: .............................. 

                                      (jméno a příjmení fyzické osoby/zákonného zástupce)  

jako zákonný zástupce dítěte ..............……....................................... datum nar.: ............................. 

(jméno a příjmení dítěte)  

prohlašuji,  

a) že dítě (nebo jiná fyzická osoba přítomná na akci) nejeví známky akutního onemocnění (například 

horečky nebo průjmu), vzhledem k epidemiologické situaci se rozšiřuje výčet o příznaky infekce 

covid-19, tj. zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu atd.  

b) že ve 14 dnech před odjezdem nepřišlo dítě (nebo jiná fyzická osoba přítomná na akci) do styku s 

osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani jemu, ani jinému 

příslušníku rodiny žijícímu s ním ve společné domácnosti, není nařízeno karanténní opatření.  

c) že ve 14 dnech před odjezdem nepobývalo dítě (nebo jiná fyzická osoba přítomná na akci) v 

zahraničí, v případě, že ano, tak kdy kde. 

Zde uveďte místo a termín pobytu v zahraničí: ……………………………………..……………………………………… 

 

Jsem si vědom/a právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo 

nepravdivé.  

 

V ………………………. dne*………………  ………………………………………………………………………….. 

podpis fyzické osoby/zákonného zástupce dítěte 

*) datum ne starší, než jeden den před odjezdem fyzické osoby/dítěte na akci 

 


