
 
 
Geocaching nick: ……………………………………. 

 
Čestné prohlášení 

Já, níže podepsaný/ná, …............................................, 

bytem …....................................................................,  nar. …....................., 

prohlašuji, že se chci dobrovolně účastnit setkání v rámci geocachingového eventu 
(GC77J23) s názvem 

„Noc s 2TGP na zámku“ 
 

které se koná dnes 29. 7. 2017 v prostorách zámku Letovice a přilehlých objektů. 

  
 Prohlašuji, že jsem zletilý/lá, zdráv/va, že jsem plně způsobilý/lá k právním úkonům a jsem 

přesvědčen/na, že jsem schopen/schopna bezpečně se pohybovat jak v prostorách zámku, tak i v 
přilehlých hospodářských budovách a pozemcích, pokud se sám/sama rozhodnu k této činnosti. Jsem 

si vědom/a toho, že část eventu bude probíhat noci, za snížené viditelnosti a že v tuto dobu bude 
potřeba při pohybu po areálu dbát zvýšené opatrnosti.  

Prohlašuji, že nejsem pod vlivem alkoholu, ani omamných či psychotropních látek. 

Prohlašuji, že si jsem vědom/a skutečnosti, že event bude probíhat v historických prostorách 
zámku, ve kterých jsou instalovány historické exponáty. Po celou dobu svého pobytu v prostorách 

zámku a přilehlých budov se budu chovat tak, aby nedošlo k poškození movitých, stejně tak i 
nemovitých věcí. Pokud prokazatelně způsobím jakoukoliv škodu, zavazuji se nahradit ji vlastníkům 

nemovitosti v plné výši.  

Přes tato rizika chci ze své vlastní vůle provádět takovou činnost. 
 

 Prohlašuji, že budu respektovat veškeré pokyny všech organizátorů eventu, a to jak před mým 
dobrovolným vstupem, tak i po celou dobu mého pobytu prostorách zámku. 

 

Prohlašuji, že pokud mám s sebou nezletilé děti, že se po celou dobu pobytu na eventu 
osobně zaručuji za jejich bezpečnost, bezpečný pohyb, a dále že se náhrada prokazatelně 

způsobených škod vztahuje i na škody, které způsobí.  
 

Prohlašuji, že tento text považuji za závazný, že jsem jej bedlivě prostudoval a podepsal ze 
své vlastní vůle. 

 

 Dávám tímto, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, v platném a účinném znění, svůj výslovný souhlas se zpracováním mých shora 

uvedených osobních údajů panem Tomášem Berkou, který je organizátorem shora uvedeného setkání, 
a to za účelem doložení obsahu tohoto mého prohlášení a po dobu 1 roku ode dne podpisu tohoto 

prohlášení. 

 
 

 Dne 29. 7. 2017 
 

          …............................... 
          podpis 


