29. Jõgevatreff, Kuremaa 31.7.-2.8.2020
Nimi

/ Nimi

Klubi

/ Motokerho

Riik

/ Valtio

/

Name
/ Club

/ Country

Mootorratas/ Moottoripyörä / Motorcycle
Mitmes kord osaled Jõgevatreffil? / Kuinka mones kerta
tämä on, kun osallistut Jõgevatreffiin? / How many times,
including this one, have you participated in Jõgevatreff?

1. Kinnitan, et mul ei ole olnud viimase 14 päeva jooksul lähikontakti COVID-19 viirusesse nakatunud
inimestega. / I declare that during last 14 days, I have not been in close contact with person with confirmed
COVID-19 virus infection. / Vahvistan, etten ole ollut tekemisissä COVID-19 -virusta kantavien henkilöiden
kanssa viimeisen 14 vuorokauden sisällä.
2. Kinnitan, et mul ei ole viimase 14 päeva jooksul olnud COVID-19 sümptomeid. / I declare that I have not had
COVID-19 symptoms in last 14 days. /Vahvistan, ettei minulla ole ollut COVID-19 -virukseen liittyviä oireita
viimeisen 14 vuorokauden aikana.
3. Kinnitan, et ei ole viimase 14 päeva jooksul tulnud riigist, kust saabujad peavad vastavalt Vabariigi Valitsuse
määrusele viibima garantiinis. / I declare that I have not visited any countries in last 14 days, from where
arrivals have to stay in quarantine, according to the Estonian Government regulations./Vahvistan, etten ole
viimeisen 14 vuorokauden aikana ollut maassa, josta palattaessa tulisi Viron hallituksen määräysten mukaisesti
jäädä karanteeniin.
4. Kohustun kinni pidama Vabariigi Valitsuse korraldustest, mis on kehtivad väliüritustele ajavahemikus 30.
Juuli - 02. August 2020. / I declare that I will follow Estonian Government regulations which apply for outdoor
events between 30. July and 2nd August 2020. /Vahvistan, että noudatan Viron hallituksen antamia määräyksiä
koskien ulkoilmatapahtumia ajalla 30.7. – 2.8.2020.
Kinnitan oma allkirjaga, et ülaltoodud deklaratsioon on õige, et viibin Jõgevatreffil omal vastutusel, kohustun
täitma korraldaja korraldusi ning olen teadlik, et ajavahemikus 23:00-08:00 on laagris mootorrattaste
käivitamine keelatud välja arvatud ürituselt lahkumise eesmärgil.
With my signature, I confirm that the declaration above is correct, that I participate on Jõgevatreff event on my
own responsibility, I agree to follow the requests of the organiser and I am aware that starting of motorcycles on
the campsite between 11PM-8AM is prohibited except for leaving the event.
Allekirjoituksellani sitoudun edellä mainittuihin seikkoihin sekä siihen, että osallistun Jõgevatreff -tapahtumaan
omalla vastuullani. Suostun noudattamaan tapahtuman järjestäjän määräyksiä ja olen tietoinen siitä, että
moottoripyörien käynnissä pitäminen tapahtumapaikalla on kiellettyä klo 23:00 – 08:00, poislukien poistuminen
tapahtumasta.

Allkiri

/ Allekirjoitus

/ Signature

