
Informace účastníkům: 
 
Vedoucí výprav si zkontrolují na startovních listinách správnost údajů svých hráčů. 
Vedoucí výprav pak prezentují u ředitele turnaje všechny své svěřence a doprovody. 
Vedoucí výprav odevzdají pořadateli čestná prohlášení všech členů své výpravy, že uvedení 
účastníci splňují stanovené protiepidemiologické podmínky (viz formulář). 
Během akce musí účastníci dodržovat platnost testu, ev. aktualizovat testy a prohlášení. 
Pořadatel testy nezajišťuje. Testování zajišťuje zodpovědný doprovod. 
Osoba, která nesplňuje protiepidemiologická opatření, má zakázáno vstupovat do objektu 
hotelu Dlouhé Stráně. 
Vedoucí obdrží obálku se stravovacími poukazy pro svoji výpravu. 
Na stravovacím poukazu má každý účastník označenou stravu, kterou si objednal. 
Vedoucí si zkontroluje kompletnost poukazů. 
Stravovací poukazy jsou nepřenosné. Stravovací poukaz nesmí nikdo ztratit. 
Pokud nemůže přijet vedoucí společně s výpravou, pověří odpovědnou osobu zastupováním. 
Do kanceláře ředitele může vstoupit pouze jedna osoba za celou výpravu. 
Na recepci odevzdají účastníci vyplněné formuláře pro ubytované. 
 
Obědy, večeře a standardní snídaně budou podávány v 2. podlaží v restauraci a v kongresovém 
sále. Bufetové snídaně budou podávány v 1. podlaží ve vinárně.  
 
Účetní doklady bude vydávat ředitel turnaje od neděle do pondělí. Účetní doklady musí 
korespondovat s Vašimi platbami a jsou vystaveny dle zálohových faktur, které Vám byly 
zaslány.  
 
V hracích sálech bude zakázaný přístup diváků. Průběh partií můžete sledovat na on-linu. 
Zajistili jsme pro Vás cca 100 partií on-line šachovnic. 
Bulletin po jednotlivých kolech bude publikován na webu mistrovství. 
Informace budou průběžně publikovány na vývěskách. 
Základním předpokladem pro předání pohárů, medailí a cen je osobní účast na zakončení. 
 
Doprovod není formální, ale za své hráče plně zodpovídá.  
Po 22. hodině je nutno dodržovat noční klid.  
V celé budově platí zákaz kouření. 
 

STRAVOVÁNÍ 
    Snídaně Oběd Večeře 

Ne 20.6. není není 17:00 - 19:00 
Po 21.6. 7:00 - 9:00 11:30 - 14:00 17:00 - 19:00 
Út 22.6. 7:00 - 9:00 11:30 - 14:00 17:00 - 19:00 
St 23.6. 7:00 - 9:00 11:30 - 14:00 17:00 - 19:00 
Čt 24.6. 7:00 - 9:00 11:30 - 14:00 17:00 - 19:30 
Pá 25.6. 7:00 - 9:00 11:30 - 14:00 17:00 - 19:00 
So 26.6. 7:00 - 9:00 11:30 - 14:00 17:00 - 19:00 
Ne 27.6. 7:00 - 9:00 11:30 - 14:00 17:00 - 19:30 
Po 28.6. 7:00 - 9:00 11:30 - 14:00 17:00 - 19:00 
Út 29.6. 7:00 - 9:00 11:30 - 14:00 17:00 - 18:00 
St 30.6. 7:30 - 8:30 není není 



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
Jméno, příjmení, dat. nar:  
 
................................................................................................................... 
 
Prohlašuji, že výše uvedený účastník splňuje tyto stanovené tyto podmínky: 

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru 
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru 
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

c) osoba byla očkována  proti  onemocnění  covid-19  a  doloží  národním  certifikátem  o 
provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce 
oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie 
nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s 
nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných 
národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, 
které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, 
identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo: 
i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC 

nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, 
ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC 

nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo 
iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 

14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo 
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle 

platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC 
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost 
viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo 

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru 
SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k 
použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo 

f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným 
mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na 
stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo 
povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím 
zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od 
zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo 

g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření 
Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu 
viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví 
k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným 
prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy. 

Prohlašuji, že se u výše uvedený účastník neprojevuje a v posledních dvou týdnech neprojevil příznaky 
virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 
Podmínku, kterou účastník splňuje, jsem zakroužkoval. 
 
 
V .............................................. dne       . června 2021. 
 
 
 
 
……………………………………………………………..........................………………… 
Podpis účastníka, resp. zákonného zástupce u osob mladších 15 let 


