Rada reprezentace ČSKe

ČESKÝ SVAZ KARATE
IČ: 005 40 897, Tel. +420 603 371 923
Nad Kapličkou 3378/17, Praha 10, 100 00
Bankovní spojení: 1750206504 / 0600
E-mail: national.team@czechkarate.cz
Internet: www.czechkarate.cz

V Liberci 5.11.2021

Určeno:
reprezentantům – účastníkům MS v Dubaji

INFORMACE K MISTROVSTVÍ SVĚTA SENIORŮ
Místo konání
Termín konání
Doprava

Dubaj (UAE
14.-21.11.2021
letecky
QS 1200 14NOV Praha - Dubaj
09:15 - 18:25
QS 1201 21NOV Dubaj – Praha
19:30 - 23:20
V ceně odbavené zavazadlo do 23kg + příruční
Terminál 1- sraz 3 hodiny před odletem

Transfery

zajištěné pořadatelem MS

Ubytování

oficiální hotel objednaný u pořadatelské CK CORAL DUBAI DEIRA ****
Al Muraqqabat Street,Deira, Dubai, United Arab Emirates

Strava
polopenze
Pojištění
cestovní pojištění včetně pojištění na nebezpečné sporty + připojištění na Covid
Potřebné dokumenty vše v tištěné formě
Pro soutěž:
I. Jeden z následujících požadavků
a) vakcinace
b) prodělaný Covid (max 180 dní)
c) PCR test ne starší 72 hodin
II. Zdravotní dotazník
III. Formulář zodpovědnost -Waiver of Liability
pro přílet do Dubaje:
I. Negativní test PCR -72 hodin od odběru – i očkovaní !

II. Vytištěný očkovací certifikát
III. Cestovní pas s platností minimálně 6 měsíců
IV. Každý cestovatel do SAE si může před cestou nahrát platný očkovací
certifikát do emirátské aplikace ( https://ica.gov.ae/en/service/mobile-app/). V aplikaci vyplníte jméno,
email a mobil na kterém jste v SAE dostupný.Po příletu do SAE obdržíte sms na uvedené mobilní číslo,
nebo na e-mail,tzv. "unified number", které poté použije při přihlášení do další stažené aplikace Al Hosn.
Aplikace Al Hosn je zřízená MZdr SAE za účelem evidence očkování proti Covid-19 a všech PCR testů.
Doporučujeme výše uvedený postup,neboť ulehčí pobyt.Důrazně doporučujeme, aby měl každý svůj
očkovací certifikát při sobě a v případě potřeby se jím mohl prokázat, nejlépe i v mobilní aplikaci Al
Hosn. Potvrzení od lékaře o prodělaném Covidu nestačí.
V. cestující z ČR si stáhnout zvláštní aplikaci DXB Smart App (Dubaj), případně aplikaci Al Hosn App.
Aktualizace informací k cestování do a ze Spojených arabských emirátů | Velvyslanectví České
republiky v Abú Dhabí (mzv.cz)
Návrat do ČR
V současné době nelze předpokládat, zda pro návrat do ČR bude letecká společnost uznávat pouze
očkování, nebo zda bude potřeba PCR. Počítejte s touto alternativou. Úhrada testu na náklady
závodníka
Vyplněný příjezdový formulář

Za RR
Piskačová Petra (vedoucí úseku U21 a senioři)
Miroslava Vašeková (úsek kata)

