Pokyny pro diváky k dostihovému dni 5. 6. v Praze-Velké Chuchli:
►

Areál bude pro diváky otevřen od 12 hodin, vstup standardně hlavním vchodem.

►
Při vstupu do areálu se každá osoba, s výjimkou dětí do 6 let věku, musí prokázat některým
z níže uvedených dokumentů:
– platné certifikované potvrzení o provedení RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2
s negativním výsledkem, ne starším než 7 dnů
– platné certifikované potvrzení o provedení POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2
s negativním výsledkem, ne starším než 72 hodin (u dětí 6-18 let stačí negativní výsledek preventivního
antigenního testu /“školního“/ ne starší 6 dnů)
– platný doklad o provedeném očkování proti nemoci Covid-19 – u dvoufázově aplikované vakcíny od
prvního očkování alespoň 21 dnů, u jednorázově aplikované vakcíny alespoň 14 dnů
– platný doklad o prodělání nemoci Covid-19, ne starší 180 dnů
OSOBA BEZ SPLNĚNÍ VÝŠE UVEDENÝCH PODMÍNEK NEBUDE VPUŠTĚNA DO AREÁLU!
Od 12 do 16 hodin bude před hlavním vchodem v provozu stan s možností certifikovaného
antigenního testování: zdarma pro ty, kteří nepodstoupili test v posledních sedmi dnech; pro ostatní
s možností za úhradu 350 Kč. Kapacita je nastavena na očekávaný počet osob, nicméně v případě
plánovaného využití tohoto testování doporučujeme počítat při příjezdu s časovou rezervou pro
absolvování odběru a vyhodnocení testu v řádu minut až nízkých desítek minut.

►
Všechny osoby v areálu závodiště, s výjimkou jezdců na koních, jsou povinny používat
ochranu dýchacích cest – respirátor nebo obdobný prostředek.

►
Osoby v hledišti tribuny jsou povinny zaujmout místa k sezení tak, aby mezi sebou měly
alespoň jedno místo volné (neplatí pro členy společné domácnosti).

►
Na závodišti bude možnost zakoupit občerstvení, jehož prodej bude probíhat v souladu s
aktuálními opatřeními orgánů státní správy, avšak platí zákaz konzumace jídla a nápojů v hledišti.

►

Na závodišti budou v provozu místa pro náběr sázek (paddocky, malá a velká sázková hala).

►

Budou se konat ceremoniály předávání cen po dostizích.

