
PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA  

Uvedením svých identifikačních údajů a podpisu do registračního archu a převzetím konzumačního 
lístku prohlašuji, a potvrzuji, že  

se akce Družstvo wine pop-up #24: Víno od Bobří řeky (dále jen „akce“), organizované druzme.se z.s 
(dále jen „spolek“ či „organizátor“) a pořádané dne 20. 09. 2021 v prostorách 4. Přístav vodních 
skautů na Žižkově, Pitterova 1 (dále jen „místo konání“), účastním zcela dobrovolně, na základě 
svého svobodného uvážení a absolvuji ji na vlastní odpovědnost a vlastní nebezpečí.  

 jsem seznámen se stanovami spolku  
 sdílím s ostatními členy spolku stejný zájem a souhlasím s řadovým členstvím ve spolku 
 jsem si vědom/a, že se na akci budou nabízet ke konzumaci a podávat alkoholické nápoje; 
 není mi známo žádné zdravotní omezení, v důsledku kterého by mi mohla vzniknout 

konzumací alkoholických nápojů újma na zdraví;  
 byl/a jsem seznámen/a s požárními a bezpečnostními pravidly místa konání a uposlechnu 

neprodleně všech doporučení a příkazů organizátorů akce či zástupců místa konání 
 byl jsem předem informován, že organizátor akce nenese žádnou odpovědnost za škodu na 

zdraví a majetku, pokud mi taková škoda na akci vznikne, a souhlasím s tím. Rovněž 
prohlašuji, že nebudu vůči organizátoru akce uplatňovat jakékoli nároky na náhradu škody, či 
na náhradu nemajetkové újmy, pokud mi taková škoda či nemajetková újma vznikne.  

Dále prohlašuji, jsem dosáhl/a zletilosti, jsem plně svéprávný/á. 

Dále prohlašuji, že jsem byl poučen o  

 zákazu podávání alkoholických nápojů osobám mladších 18 let; 
 škodlivosti konzumace alkoholických nápojů ve zvýšeném množství; 
 povinnosti chránit majetek a zdraví sebe, ostatních účastníků a třetích osob; 
 povinnosti aktivně předcházet škodám na zdraví majetku svém, ostatních účastníků a třetích 

osob. 

Účastník je povinen splnit alespoň jeden z následujících bodů týkajících se onemocnění COVID-19 

 doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,  
 doložit negativní RAT antigenní test starý nejvýše 72 hodin (lze doložit i čestným prohlášením 

o absolvování testu ve škole), 
 absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem, 
 prokázat potvrzením poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za 

dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem 
nejvýše 24 hodin před konáním akce,  

 doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 
dnů přede dnem konání akce, 

 doložit aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u 
dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní. 

Prohlašuji, že  

 mi toto prohlášení bylo předloženo k prostudování před uvedením svých identifikačních údajů, 
do registračního archu a před převzetím konzumačního lístku  

 jsem si přečetl toto prohlášení a na základě svobodné a vážně míněné vůle vstup na akci za 
respektování těchto podmínek stvrdil převzetím konzumačního lístku.  


