
 
FIS COVID-19 Prevention Guidelines for Event Organisers    

 
 

QUESTIONNAIRE FOR ACCREDITED PERSONS 
DOTAZNÍK PRO AKREDITOVANÉ OSOBY 

Name (as in passport):  
 Jméno (jak je uvedeno v cestovním pase):   …………………………………………….. 
Date of birth:  
 Datum narození:      …………………………………………….. 
Permanent Address:  
 Adresa trvalého pobytu:     …………………………………………….. 
Nationality:  
 Státní příslušnost:     …………………………………………….. 
Telephone number (cell phone):  
 Telefonní číslo:      …………………………………………….. 
Email:  

Email:       …………………………………………….. 
Countries you have visited in last 14 days: 
 Země, které jste navštívil/a v posledních 14 dnech: 
 
…………. ………………………………………………………………………………………………………………………………..     
 

- Have you been in contact with someone with a proven infection with Covid-19 at the last 14 
days?                                             YES NO 
Byl/a jste v posledních 14 dnech v kontaktu s někým, u koho byla prokázána infekce 
Covidem-19?         ANO NE 
 

- Have you been in quarantine during the last 14 days?     YES NO 
Byl/a jste v karanténě za posledních 14 dní?     ANO    NE
  

- Have you tested positive to the SARS-CoV-2 PCR test?     YES NO 
Měl/a jste pozitivní PCR test na SARS-CoV-2?     ANO    NE 
Date of a positive test od SARS-CoV-2: 
Datum pozitivního testu na SARS-CoV-2: 
 

- Have you been vaccinated against SARS-CoV-2?     YES NO 
Byl/a jste očkovaný/á proti SARS-CoV-2?     ANO NE 
Name of the vaccine: 
Název vakcíny: 
Date of end of vaccination: 
Datum ukončení očkování: 
 

In accordance with the General Regulation for the Protection of Personal Data 2016/679 (GDPR), I give 
my consent to the Organizing Committee and the FIS to process personal data and information for a 
period of 30 days from the time of the event. I have been aware that in the event of a COVID-19 infection 
in any of the participants, my personal data will be passed on to the local public health authority. 
V souladu s Obecným nařízením pro ochranu osobních údajů 2016/679 (GDPR) uděluji organizačnímu 
výboru a FIS souhlas ke zpracování osobních údajů a informací po dobu 30 dní od doby konání akce. 
Byl/a jsem obeznámen, že v případě výskytu infekce COVID-19 u některého z účastníků, budou moje 
osobní údaje předány místnímu úřadu veřejného zdraví. 
 
Datum           podpis 
Date………………………………….   …………………………………………………….  signature
   
If there is evidence of an acute infection you will be provided with a mask, the medical personnel are equipped and isolation will be required. The 
local public health authority will be notified, and their protocols will be followed. Accreditation will not be issued until you have been cleared by the 
local public health authority. Athletes and accredited persons should be reassured that declaring travel from the high-risk area will not preclude 
participation, but that they should expect that the local public health authority will be informed and its instructions will need to be followed. The 
personal information provided is treated strictly confidentially by the Local Organising Committee and FIS. It will only be used for the purpose of 
assessing whether the applicant can be granted or maintain accreditation in view of the COVID-19 outbreak.  
Pokud bude prokázána akutní infekce, dostanete masku, péči zdravotnického personálu a bude vyžadována izolace. Bude informován místní úřad veřejného 
zdraví a bude třeba řídit se jeho pokyny. Akreditace nebude vydána, dokud nebudete schváleni místním úřadem veřejného zdraví. 
Sportovci a akreditované osoby by měli být ujištěni, že prohlášení o cestování z vysoce rizikové oblasti nebude důvodem k vyloučení jejich účasti, ale měli by 
očekávat, že bude informován místní úřad veřejného zdraví, bude třeba se řídit jeho pokyny a budou důkladněji monitorováni 
Poskytované osobní údaje jsou důvěrné a pouze pro místní organizační výbor a FIS. Poslouží pouze pro účely posouzení, zda může být žadateli udělena 
akreditace s ohledem na ohnisko COVID-19. 

 


