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II. Spring Classic
Classic Challenge

Jindřichův Hradec, 5. 6. 2021

 

Závazné 

HYGIENICKO-EPIDEMIOLOGICKÉ PODMÍNKY 
pro účastníky II. Spring Classic 2021 

 

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje stanovila pro konání II. Spring Classic dne 5. června 2021 následující 

protiepidemická opatření: 

 

Účastníci mají povinnost absolvovat antigenní test v odběrovém místě zřízeném pořadatelem v místě konání akce 

bezprostředně po příjezdu do centra soutěže a předložit potvrzení o negativním výsledku. 

 
Antigenní test v místě konání akce nemusí absolvovat účastníci, kteří předloží: 

1. potvrzení o negativním výsledku antigenního testu, který nebude starší než 72 hodin, nebo negativním výsledku 
PCR testu provedeném nejdéle před 7 dny; 
 

2. potvrzení o aplikaci očkovací látky proti onemocnění covid-19 dle platných podmínek stanovených Ministerstvem 
zdravotnictví; 
 

3. potvrzení o prodělání onemocnění covid-19 ne starší než 180 dní. 
 

Potvrzení budou kontrolována během administrativní přejímky při prezenci posádek. 

 

TESTOVÁNÍ V MÍSTĚ KONÁNÍ AKCE 

 
Pokud máte zájem absolvovat antigenní test v místě konání akce, ještě před cestou do Jindřichova Hradce se 

zaregistrujte na www.covid-ghc.com, ve formuláři vyberte „ANTIGENNÍ TEST ZDARMA“ a „Externí odběr“. Následně 

obdržíte SMS zprávu a e-mail s kódem GHC000XXXXXX. Jestliže jste v systému GHC Genetics již evidováni, další 

registraci provádět nemusíte. Antigenní testy budou pojištěncům v ČR uhrazeny z veřejného zdravotního pojištění. 

 

Bezprostředně po příjezdu do centra soutěže navštivte odběrové místo, sdělte obsluze kód pro vyšetření získaný po 

online registraci a nechte se otestovat zdravotnickým pracovníkem neinvazivním výtěrem z přední části nosu. 

Následně vám do e-mailové schránky přijde potvrzení, díky kterému se můžete zúčastnit II. Spring Classic. 

 

ODBĚROVÉ MÍSTO 
 

Pátek 4. 6. 2021, 18:00 – 21:00 

Hotel Concertino **** Zlatá Husa – Jindřichův Hradec, náměstí Míru 142/I 

 

Sobota 5. 6. 2021, 7:00 – 8:30 

odběrový stan – Jindřichův Hradec, náměstí Míru 

 

V místech s větší koncentrací osob je potřeba dodržovat mezi jednotlivými účastníky rozestupy minimálně 2 metry, 

ústa a nos mít zakryté respirátorem FFP2 / KN95 a používat dezinfekci rukou. Tyto podmínky se nevztahují na osoby 

v jednom vozidle při jízdě po trase rallye. 


