
PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE V POŽÁRNÍM ÚTOKU 
 
 
 

Sbor dobrovolných hasičů/sportovní družstvo ........................................................ přihlašuje soutěžní družstvo MUŽŮ/ŽEN/VETERÁNŮ/DOROSTU (nehodící se 

škrtněte) do soutěže v požárním útoku konané dne .........................................  v .......................................................................... 
 

Jmenný seznam startujících členů družstva: 

 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ 
DATUM 

NAROZENÍ 

VĚK KE DNI 
KONÁNÍ 

SOUTĚŽE 

KÓD 
PODMÍNKY ÚČASTI 

NA SOUTĚŽI 

VLASTNORUČNÍ PODPIS 
(ZÁKONNÉHO 

ZÁSTUPCE) 

ZAPŮJČEN OD: 
(jen u půjčených 

soutěžících) 

      
      
      
      
      
      
      
 

1. Výše uvedení soutěžící prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem platné a účinné Směrnice hasičských 
sportovních soutěží pro muže a ženy, ve znění pozdějších dodatků, a platných a účinných Pravidel Velké 
ceny Blanenska v požárním útoku, jsou zdravotně způsobilí, splňují všechny podmínky účasti na soutěži 
stanovené shora uvedenými pravidly a platnými a účinnými epidemiologickými opatřeními 
Ministerstva zdravotnictví České republiky a soutěže se účastní s vlastním materiálem a na vlastní 
nebezpečí.  

2. Bez řádně a čitelně vyplněné a odevzdané přihlášky nebude družstvo připuštěno k soutěži. 
3. Za závodníka mladšího 18-ti let podepíše tuto přihlášku jeho zákonný zástupce (uvede i své jméno a 

příjmení). Pokud souhlas s účastí závodníka na dané soutěži tvoří samostatný dokument, postačí na této 
přihlášce podpis závodníka 

PODMÍNKY ÚČASTI NA SOUTĚŽI STANOVENÉ 
MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ ČR 

 
A) negativní PCR test ne starší jak 7 dnů 
B) negativní antigenní test ne starší jak 72 hodin 
C) očkování proti nemoci COVID-19 
D) prodělání nemoci COVID-19 v průběhu uplynulých 180 dnů 
E) negativní antigenní test na místě soutěže 
F) potvrzení zaměstnavatele, školy, čestné prohlášení nebo 

čestné prohlášení zákonného zástupce o negativním 
antigenním testu ne starším jak 72 hodin  

 

Vedoucí družstva: 
Jméno a příjmení: 
 

Trvalé bydliště: 

Telefonní kontakt: 
 

Podpis: 
 

Podpisem tohoto dokumentu je udělován souhlas se shromažďováním a případným zpracováním v něm uvedených osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a prováděcích zákonů ČR. Shromažďovatel a zpracovatel osobních údajů: Velká cena Blanenska v požárním útoku, z. s., IČO 26 62 59 97 


