
 Potvrzení o bezinfekčnos� 
 Hudební víkend 1. 4. - 3. 4. 2022 Studio Kokos, z.s. 

 Písemné prohlášení rodičů 

 Jméno dítěte  ________________________________narozen/a  _____________________________ 

 Prohlašuji, že dítě je v současné době plně zdravotně způsobilé k účas� na akci, nejeví známky akutního 
 onemocnění (např. horečky a průjmy), a není mi známo, že by ve 14 kalendářních dnech před odjezdem 
 na akci, přišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z 
 nákazy. Dítě� není nařízeno karanténní opatření. Jsem si vědom právních a finančních důsledků, které 
 by pro mne vyplynuly, kdyby z nepravdivých údajů tohoto prohlášení vzniklo zdravotní odhrožení 
 dětského kolek�vu. 

 Dítě nejeví příznaky infekce SARS-CoV-2 (covid-19) a ve 14 dnech před začátkem nepřišlo do styku s 
 osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy covid-19. 

 Dítě nemá vši. 

 Dítě má alespoň jedno z platných opatření pro� Covid19 (nehodící se škrtněte, doplňte datum): 
 a)  Očkování  (nejméně 14 dnů po druhé dávce, nutný cer�fikát  stažený z portálu   ocko.uzis.cz  ) 

 První dávka ze dne:………………………………… 

 Druhá dávka ze dne:……………………………….. 

 b)  PCR test  starý max. 7 dní,  ze dne:……………………………….. 

 c)  Potvrzení o prodělané nemoci,  pla� max. 180 dnů  Nemoc  prodělaná dne:……………………….. 

 d)  An�genní test (  starý max. 3 dny  ) ze dne:……………………………….. 

 e)  Samotest  provedený na místě     (vlastní)  ze dne:……………………………….. 

 Zároveň souhlasím, aby v případě zdravotních komplikací mého dítěte mu byl proveden orientační 
 an�genní test ze slin či přední čás� nosu na  SARS-CoV-2  (covid-19)  . 

 Dítě je schopno zúčastnit se hudebního víkendu v termínu od ………………… do ……………….… 

 Dne……………………………  …………………………………………. 
 JMÉNO A PŘÍJMENÍ zák. zástupce 

 ………………………………………….. 
 Podpis zákonného zástupce výše 

 jmenovaného dítěte 

 Upozornění pro rodiče: 
 Zatajení, či nepravdivé informace uvedené v prohlášení o bezinfekčnos� jsou pokládány za trestný čin a v případě 
 uzavření tábora z důvodu podezření na výskyt COVID 19 u dítěte, kde byly zjištěny nepravdivé údaje v prohlášení, 
 jdou veškeré náklady s rušením akce k �ži rodičů / zákonných zástupců, kteří vědomě nepravdu uvedli. 

http://ocko.uzis.cz/


 Prohlášení rodičů a zákonných zástupců dítěte 

 Já, jako zákonný zástupce dítěte …………………………………………………………………. nar.:……………………………… 

 �mto prohlašuji, že jsem si vědom možných komplikací při účas� mého dítěte na hudebním víkendu 
 Studia Kokos, z.s. a to zejména: 

 1) Zpřísněné hygienické podmínky pro všechny účastníky, které budou dány aktuálním 
 epidemiologickým stavem v ČR, nejsou umožněny výjimky (nošení roušek, používání desinfekce, 
 an�genní testování), 

 2) V případě odmítnu� splnění podmínek a pokynů vedoucích (nošení roušek, dezinfekce rukou a jiná 
 možná nařízení) jsme oprávněni dítě vyloučit bez náhrady z tábora, 

 3) Možnos� z důvodu výskytu pozi�vity SARS-CoV-2 (covid-19) u jakéhokoliv dítěte z tábora, kdykoliv 
 okamžitě ukončit tábor s �m, že bude rodičům vrácena poměrná část po odečtení nákladů s táborem, 

 4) Možných finančních pos�hů, pokud se prokáže, že je dítě SARS-CoV-2 (covid-19) pozi�vní a 
 nenahlásili jste to bez prodlení vedení tábora, nebo jste zamlčeli jakékoliv důležité informace při 
 nástupu dítěte na tábor (pozi�vní COVID 19 v přímém kontaktu s dítětem, či rodinou posledních 21 dnů 
 před nástupem na tábor), 

 5) Jako tábor se řídíme platnými nařízeními a dodržujeme doporučené postupy, pokud rozhodneme 
 o změně programu opro� původní nabídce, bude to z důvodu právě toho, že musíme nařízení dodržet, 
 doporučené postupy budeme vždy aktuálně posuzovat, 

 7) Rodiče jsou si vědomi možných rizik spojených s onemocněním SARS-CoV-2 (covid-19), dě� se 
 pohybují ve skupině, tábor nabízí výlety a vyži�, snažíme se rizika minimalizovat, ale nemůžeme zaručit 
 0% riziko, že se s nákazou nesetkáme. Je odpovědnos� rodičů zvážit veškerá rizika spojená s účas� 
 dítěte na táboře Studia Kokos, z.s. v aktuálním roce s ohledem na epidemiologickou situaci. 

 Jako zákonný zástupce jsem vše přečetl a obsahu plně porozuměl, jsem si vědom rizik a s účas� dítěte 
 přesto souhlasím. 

 Rakousy, dne:…………………………………………..                         Podpis rodičů:……………………………………………… 


