
PRAVIDLA A PODMÍNKY CHOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ NA AKCI 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel a podmínek zájezdu 
„Seznamovák VŠEM“ (dále jen „akce”). Děkujeme za jejich dodržování. 

1. Závažné nebo opakované porušování těchto pravidel je důvodem k vyloučení z 
akce bez možnosti náhrady (tedy vrácení registračního poplatku). 

2. Pořadatel je zprostředkovatelem ubytování a programu akce. 

3. Účastníkem se rozumí každý, kdo splnil požadavky pro registraci na akci, 
zejména pak každý, kdo provedl svou registraci skrze rezervační formulář na 
webu www.vsem.cz/seznamovak-vsem.html a uhradil registrační poplatek.  

4. Pořadatel učiní vše, co je v jeho silách pro ochranu účastníků a účastník je 
během akce povinen dodržovat zákony ČR, dále pak respektovat a naplňovat 
usnesení vlády ze dne 7. prosince 2020 č. 1290 o přijetí krizového opatření 
jakožto i pravidla akce a další případné pokyny organizátorů.  

5. Každý účastník je povinen mít nasazený svůj vlastní ochranný prostředek 
dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, ve všech společných 
vnitřních prostorech, při konání vnitřních společných aktivit a doporučuje se, 
aby je měl i při konání venkovních aktivit.  

6. Pokud účastník ochranný prostředek dýchacích cest nevlastní, bude mu 
Pořadatelem přidělen. 

7. Každý účastník předá před začátkem konání akce čestné prohlášení o 
bezinfekčnosti, kterým mimo jiné stvrzuje, že je schopen se akce zúčastnit, 
projevuje jeho svobodnou vůli se akce účastnit na vlastní zodpovědnost a 
prohlašuje, že u něj neexistují příznaky virového infekčního onemocnění. 

8. Organizátoři nenesou odpovědnost za jakékoli onemocnění či zranění účastníků 
během akce ani po akci. Účastníci se jí účastní na vlastní odpovědnost a rizika. 

9. Každý účastník odpovídá na vlastní zodpovědnost za škody, které v místě 
konání akce způsobí a pokud nějaké způsobí, je povinen je uhradit na základě 
předložené výzvy organizátora. Pokud tak neučiní, je vyloučen z akce. 

10. Oheň je možno rozdělávat pouze se souhlasem organizátora na předem 
vymezených místech a nesmí být ponechán bez dozoru. 

11. Konzumace alkoholu je povolena výhradně jen v organizátory vymezeném 
prostoru a čase. 

12. Kouření je povoleno výhradně jen v organizátory vymezeném prostoru. 

13. Konzumace jiných omamných látek během doby trvání akce je zakázána a je 
považována za porušení těchto pravidel. 

14. Organizátoři nenesou odpovědnost za jednání účastníků vybočující z nařízených 
zákazů/příkazů, kterému organizátoři nemohli zabránit ani s vynaložením 
rozumné péče. 

        ………………………………….   
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