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Závazné 

HYGIENICKO-EPIDEMIOLOGICKÉ PODMÍNKY 
pro účastníky 9. Czech New Energies Rallye 2021 

 

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje stanovila pro konání 9. Czech New Energies Rallye ve 

dnech 20. až 22. května 2021 následující protiepidemická opatření: 

1. Účast je možná pouze v případě negativního výsledku antigenního testu provedeného 

v odběrovém místě v Českém Krumlově před začátkem konání akce, nebo PCR testu 

provedeného kdekoliv s negativním výsledkem ne starším než 72 hodin. 

 

2. Povinnost testování se nevztahuje na osoby, které jsou očkovány vakcínou proti onemocnění 

COVID-19 a od podání druhé dávky uplynulo více než 14 dnů, nebo prodělaly onemocnění COVID-

19 a mají k dispozici lékařské potvrzení o pozitivním výsledku PCR testu ne starší než 90 dnů. 

 

3. V místech s větší koncentrací osob je potřeba dodržovat mezi jednotlivými účastníky rozestupy 

minimálně 2 metry, ústa a nos mít zakryté respirátorem FFP2 / KN95 (respirátory budou 

distribuovány pořadatelem) a používat dezinfekci rukou. Tyto podmínky se nevztahují na osoby 

v jednom vozidle při jízdě po trase rallye. 

 

4. Společné stravování účastníků zajišťované pořadatelem bude během akce probíhat pouze 

v otevřených prostorách předzahrádek nebo párty stanů. 

 

ODBĚROVÉ MÍSTO 

Testování všech účastníků, to znamená členů posádek, jejich doprovodů, činovníků, pořadatelů 

a zástupců médií, na přítomnost viru SARS-CoV-2 antigenním testem (nebo PCR metodou pro 

specifikovanou skupinu) bude probíhat v odběrovém místě v budově Historického pivovaru Český 

Krumlov před začátkem akce. 

Antigenní testy jsou pro pojištěnce v České republice hrazené z veřejného zdravotního pojištění. 

Pojišťovna proplatí antigenní test každý třetí den. Pokud účastníci absolvují poslední antigenní test 

hrazený pojišťovnou v pondělí 17. května, bude ten čtvrteční zdarma. V případě, že poslední test 

hrazený pojišťovnou absolvují v úterý nebo ve středu, tak uhrazen nebude a stávají se z nich 

samoplátci. Pokud účastníci přijedou do Českého Krumlova až v pátek ráno, poslední test hrazený 

pojišťovnou můžou absolvovat v úterý. Samoplátci nebo zahraniční účastníci musí organizátorovi 

akce uhradit částku 350 Kč (14 EUR) za antigenní test nebo 1 750 Kč (70 EUR) za PCR test. 

Na základě negativního výsledku obdrží testované osoby e-mailem certifikované potvrzení, kterým se 

na vyžádání prokážou organizátorovi akce před vstupem do společných prostor. 
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TESTOVÁNÍ 

Před akcí se zaregistrujte na www.covid-ghc.com, před odesláním formuláře vyberte „ANTIGENNÍ 

TEST ZDARMA“ a „Externí odběr“. Na základě registrace obdržíte SMS zprávu a e-mail s kódem 

GHC000XXXXXX. Po příjezdu do Českého Krumlova navštivte odběrové místo ve Formance, 

nacházející se v budově Historického pivovaru v Pivovarské ulici (mapa: www.mapy.cz/s/rajakavapu), 

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 9. Czech New Energies Rallye. 

 

TERMÍNY ODBĚRŮ 

Pro dodržení programu akce je nutné se dostavit do odběrového místa na testování včas. Pokud se 

chcete zúčastnit společenské akce v centru města ve čtvrtek 20. května od 19:30 hodin, na test 

přijďte kdykoliv do 18:30. Mějte však na paměti, že pokud většina účastníků dorazí těsně před 

koncem této doby, na místě se vytvoří fronta a může dojít ke zpoždění při odeslání výsledku. 

Testování pro účastníky, kteří se nestihnou otestovat ve čtvrtek, bude probíhat v pátek 21. května od 

7:30 do 9:00 na stejném místě. V případě pozdního příjezdu nelze garantovat, že výsledek testu 

účastník obdrží před koncem administrativní přejímky a tím pádem nebude možné do rallye 

odstartovat. Pro hladký průběh akce přivítáme, když nás budete o času svého předpokládaného 

příjezdu s předstihem informovat. 

 

CERTIFIKÁTY A POTVRZENÍ 

Na osoby, které jsou očkovány vakcínou proti onemocnění COVID-19 a od podání druhé dávky 

uplynulo více než 14 dnů, nebo prodělaly onemocnění COVID-19 a mají k dispozici lékařské potvrzení 

o pozitivním výsledku PCR testu ne starší než 90 dnů, se povinnost testování nevztahuje. 

Tyto účastníky laskavě žádáme o zaslání kopie certifikátu o provedené vakcinaci nebo lékařského 

potvrzení o pozitivním výsledku testu metodou PCR v elektronické podobě ještě před začátkem 

9. Czech New Energies Rallye 2021 na e-mailovou adresu info@cner.cz. 

 

 

 

 

……………………………………….. 

Pavel Kacerovský 

ředitel soutěže 


