
                                                              

 

ČESTNÉ PREHLÁSENIE ÚČASTNÍKA PODUJATIA 

Pretekár (prípadne zákonný zástupca) / Tréner / Člen realizačného tímu / Rozhodca 

Farmex Karate Cup 2021 
1. Prehlasujem, že sa u mňa neprejavujú príznaky akútneho ochorenia koronavírusu 
COVID-19 a že regionálny úrad zdravotníctva ani lekár mi nenariadil a nemám povinnosť 
zotrvať v domácej izolácii (karanténe). Nie je mi známe, že by som ja, alebo iné osoby, 
ktoré so mnou žijú v spoločnej domácnosti, prišli v priebehu posledných 10 dňoch do 
kontaktu s osobou, u ktorej bolo potvrdené ochorenie COVID-19. Neprejavujú sa u mňa 
a v posledných dňoch neprejavili príznaky vírusového infekčného ochorenia (napr.) 
horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, bolesť hlavy, únava, malátnosť, náhla 
strata chuti alebo čuchu a pod.). Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade 
nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku 
podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 
2. Svojim podpisom udeľujem súhlas Karate Klubu Farmex so spracúvaním osobných 
údajov a zároveň povolenie na vyhotovovanie, použitie video snímkov, obrazových a 
zvukových záznamov mojej osoby na účely propagácie podujatia a zväzu. 
3. Svojim podpisom potvrdzujem, že sa zúčastňujem tohto podujatia na svoju vlastnú 
zodpovednosť, a že preberám zodpovednosť za všetky prípadné škody a ujmy na zdraví, 
majetku, ktorá vznikne mne alebo ju spôsobím organizátorovi a všetkým tretím osobám, 
ktoré sa zúčastňujú podujatia, pred, počas, ako aj po podujatí. Som si vedomý toho, že 
nesiem všetku zodpovednosť a riziká spojené s mojou účasťou na tomto podujatí. 
Svojím podpisom taktiež potvrdzujem, že som si vedomý/á dôsledkov a záväzkov 
vyplývajúcich z môjho súhlasu. 
 
 
Meno a priezvisko: 
................................................................................................................ 
Dátum narodenia: 
.................................................................................................................. 
Adresa trvalého bydliska: 
...................................................................................................... 
Telefónne číslo/mail: 
................................................................................................................... 
Dátum/ Podpis pretekára/trénera/člena realizačného tímu/rozhodcu 
 
............................................................................…………… 
 
…………………………………………..……………………….... 
Podpis zákonného zástupcu pretekára* 
* Vyplňuje zákonný zástupca, ak má pretekár menej ako 18 rokov 


