
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  účastníka 22. ročníku běžeckého závodu Tochovický běh Podrejžím 

Já, níže podepsaný/á 

jméno a příjmení: …………………………………………………………..….. 

narozen/a:  ………………………………………………………………………... 

Prohlašuji, že: 
- mi není známo, že bych měl/a aktivní onemocnění COVID-19 či jiné přenosné onemocnění ani mi není známo, že 
bych přišel/a do kontaktu s osobou, která výše uvedeným onemocněním trpí a nebyla na mne z tohoto důvodu 
uvalena karanténa 
- absolvoval/a jsem nejdéle před 24 hodinami antigenní test, nebo nejdéle před 72 hodinami PCR test na přítomnost 
viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (jsem vyšetřen/a testem)    
- nebo mi byl vystaven certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a uplynulo nejméně 14 
dní od dokončeného očkovacího schématu (jsem očkován/a) 
- nebo jsem prodělal/a laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního testu na přítomnost 
antigenu viru či viru SARS-CoV-2 neuplynulo více jak 180 dní (od nemoci neuplynulo více jak 6 měsíců) 

Je mi známo, že zamlčením výše uvedených skutečností mohu vážně ohrozit zdraví či život ostatních účastníků a 
jsem si vědom/a právních následků nepravdivého čestného prohlášení i trestnosti šíření nakažlivé choroby. 

Dále prohlašuji, že: jsem se seznámil/a s pravidly závodu, souhlasím s nimi a prohlašuji, že nezavazuji organizátory k 
odpovědnosti plynoucí z mé účasti na závodu a jsem zdravotně způsobilý/á. Budu se řídit platnými pravidly chování 
účastníka silničního provozu a pokyny pořadatelů. Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie, video a audio 
záznamy vztahující se k závodu (bez časového omezení). 

Podpis:  ………………………………..………………………  V Tochovicích dne:  20. 11. 2021 
.......................................................................................................................................................................................... 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  účastníka 22. ročníku běžeckého závodu Tochovický běh Podrejžím 

Já, níže podepsaný/á 

jméno a příjmení: …………………………………………………………..….. 

narozen/a:  ………………………………………………………………………... 

Prohlašuji, že: 
- mi není známo, že bych měl/a aktivní onemocnění COVID-19 či jiné přenosné onemocnění ani mi není známo, že 
bych přišel/a do kontaktu s osobou, která výše uvedeným onemocněním trpí a nebyla na mne z tohoto důvodu 
uvalena karanténa 
- absolvoval/a jsem nejdéle před 24 hodinami antigenní test, nebo nejdéle před 72 hodinami PCR test na přítomnost 
viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (jsem vyšetřen/a testem)    
- nebo mi byl vystaven certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a uplynulo nejméně 14 
dní od dokončeného očkovacího schématu (jsem očkován/a) 
- nebo jsem prodělal/a laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního testu na přítomnost 
antigenu viru či viru SARS-CoV-2 neuplynulo více jak 180 dní (od nemoci neuplynulo více jak 6 měsíců) 

Je mi známo, že zamlčením výše uvedených skutečností mohu vážně ohrozit zdraví či život ostatních účastníků a 
jsem si vědom/a právních následků nepravdivého čestného prohlášení i trestnosti šíření nakažlivé choroby. 

Dále prohlašuji, že: jsem se seznámil/a s pravidly závodu, souhlasím s nimi a prohlašuji, že nezavazuji organizátory k 
odpovědnosti plynoucí z mé účasti na závodu a jsem zdravotně způsobilý/á. Budu se řídit platnými pravidly chování 
účastníka silničního provozu a pokyny pořadatelů. Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie, video a audio 
záznamy vztahující se k závodu (bez časového omezení). 

Podpis:  ………………………………..………………………  V Tochovicích dne:  20. 11. 2021  


