
Potvrzení o bezinfekčnosti 
Hudební víkend 11. 11. – 13. 11.  2022 Studio Kokos, z.s. 

Písemné prohlášení: 

Jméno účastníka ________________________________narozen/a ____________________________ 

Prohlašuji, že jsem v současné době plně zdravotně způsobilý/á k účasti na akci, nejevím známky 
akutního onemocnění (např. horečky a průjmy), a není mi známo, že by ve 14 kalendářních dnech před 
odjezdem na akci, přišel/a do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo 
podezřelou z nákazy. Není mi nařízeno karanténní opatření. Jsem si vědom právních a finančních 
důsledků, které by pro mne vyplynuly, kdyby z nepravdivých údajů tohoto prohlášení vzniklo zdravotní 
odhrožení celého kolektivu.  

Nejevím příznaky infekce SARS-CoV-2 (covid-19) a ve 14 dnech před začátkem jsem nepřišel/la do 
styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy covid-19. 

Nemám vši.   

Jsem schopen zúčastnit se hudebního víkendu v termínu od 11. – 13. 11. 2022. 

 

Dne:…………………………………………..                         Podpis:……………………………………………… 

Upozornění: 
Zatajení, či nepravdivé informace uvedené v prohlášení o bezinfekčnosti jsou pokládány za trestný čin a v případě 
uzavření akce z důvodu podezření na výskyt COVID 19 u účastníka u kterého byly zjištěny nepravdivé údaje 
v prohlášení, jdou veškeré náklady s rušením akce k tíži účastníka, který vědomě nepravdu uvedl. 
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