
PŘÍLOHA COVID MANUÁLU – 4 KROKY 
 

14.11.2021 DD – ZL MORAVA /2/ + HH MORAVA /2/ 

1) Sraz trenérů a tanečníků PŘED sportovní halou, 

kontrola, zda všichni drží v ruce PAPÍROVOU KOPII, 

popř. mají v mobilu OTN + RESPIRÁTOR! Kdo nemá, 

musíte ho poslat na SAMOTESTY do testovacího 

stánku či místnosti. 

Kdo musí mít potvrzení OTN?  

Všichni tanečníci i diváci od 12 let! Děti do 12 let se 

neprokazují. Platnost testů PCR i antigenů u 

tanečníků zůstává 7 dní!!! Diváci však mají 

zkrácenou platnost – PCR na 72 hodin, antigen na 24 

hodin. 

Kde najdete testovací místo: Ve vstupní hale po pravé 

straně. 

Jaká je cena testu na místě? 

Osoby od 12 do 18 let věku – stačí předložit kartičku 

pojištěnce a testování je zdarma. 

Osoby od 18 let věku – cena je 99 Kč. Platba v hotovosti. 

2) V testovacím stánku obdržíte potvrzení o výsledku 

testu, které předložíte u stanoviště REGISTRACE 

(účastník) nebo u POKLADNY (divák) a to v případě, že 

bude test negativní!!! 

3) Trenéři přijdou se svými tanečníky a doprovody, 

kteří drží v ruce papírovou kopii nebo mají v mobilu 

OTN – kontrola jednotlivě, pak za celý klub zaplatí 

startovné (popř. doprovody nad limit zdarma) a obdrží 

IDENTIFIKÁTORY pouze pro účastníky, kteří prošli 

kontrolou OTN a doprovody zapíše do organizátorem 

připraveného formuláře (jméno, příjmení, mobil)! 

Tanečníci, kteří dojedou později, mohou přijít na kont- 

rolu OTN samostatně a dostanou zde identifikátor. 

Kde najdete stanoviště REGISTRACE:         

Ve vstupní hale u schodiště.       

Kde najdete stanoviště POKLADNA: 

Ve vstupní hale u schodiště. Zakoupení vstupenek 

je možné pouze po předložení              potvrzení OTN! 

 
4) Po těchto 3 krocích projdete přes bezpečnostní 

službu, která nepustí nikoho, kdo nebude mít na- 

sazený respirátor a platný identifikátor. Po celou 

dobu akce bude vyžadován způsob chování dle mimo- 

řádných opatření MZČR (respirátory ve vytyčených zó- 

nách) i s důrazem na zvýšená hygienická opatření 

(desinfekce). 

Snažme se, chraňme sebe a druhé, aby se SOUTĚŽE 

CDM nestaly ohniskem nákazy COVIDU -19!!! FAN- 

DĚTE S RESPIRÁTOREM!!! 


