PROHLÁŠENÍ
O BEZINFEKČNOSTI
Toto prohlášení je podáváno za účelem provedení registrace a vstupu do Interaktivního
trampolínového centra FREEXZONE (dále jen jako „FREEXZONE“) jež se nachází na adrese:
Barákova 237/8, Říčany, 251 01, jehož provozovatelem je společnost spol. SHAREIT s.r.o., IČO:
28455380, sídlo: Pražská 160, Radlík, 254 01 Jílové u Prahy (dále jen jako „provozovatel“).
FREEXZONE je nazýváno zkráceně také jen jako FREEX/freex.
Čestně prohlašuji, že:
- není mi známo, že bych měl/a aktivní onemocnění COVID-19 či jiné přenosné
onemocnění,
- není mi známo, že bych přišel/a do kontaktu s osobou, která výše uvedeným
onemocněním trpí, a nebyla na mne z toho důvodu uvalena karanténa,
- nejsem v karanténě z důvodu návratu ze zahraničí či z jiného důvodu,
- netrpěl jsem v posledních dnech a netrpím zhoršením zdravotního stavu ve smyslu
kašle, dechových obtíží či zvýšené teploty, pocitů celkové slabosti či bolestí svalových
skupin nebo více kloubů a nevykazuji ani jiné klinické příznaky onemocnění COVID-19,
- splňuji podmínky stanovené aktuální legislativou ČR jakož i příslušných opatření
orgánů ČR (zejména Ministerstvo zdravotnictví či orgány hygieny) pro vstup do
vnitřních prostor FREEXZONE, v nichž se nachází sportoviště se zázemím a bistro
(aktuálně tak splňuji podmínky pro vstup do vnitřních prostor stanovené
Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14601/202121/MIN/KAN ze dne 25.6.2021 v čl. I. odst. 3. a odst. 8 jakož i některou z podmínek
nezbytných pro vstup stanovenou v čl. I. odst. 16* uvedeného opatření, přičemž
uvedené opatření je k dispozici na recepci FREEXZONE a s jeho obsahem jsem se před
učiněním tohoto prohlášení jakož i před vstupem do FREEXZONE řádně seznámil).
Toto prohlášení činím i jako zákonný zástupce, resp. dohlížející osoba, a to za osoby, nad
kterými vykonávám dohled a registroval/a jsem je do systému provozovatele FREEXZONE
na terminálech u recepce FREEXZONE, přičemž prohlašuji, že i tyto osoby splňují všechny
podmínky uvedené výše. V tomto smyslu prohlašuji, že k uvedenému mám souhlas i
pověření zákonného zástupce osob, nad kterými vykonávám dohled a registroval/a jsem je
do systému provozovatele FREEXZONE.
Je mi známo, že zamlčením výše uvedených skutečností mohu vážně ohrozit zdraví či dokonce
i život ostatních osob.
Jsem si vědom/a právních následků nepravdivého čestného prohlášení i trestného činu
šíření nakažlivé choroby.

*pozn.: pro účely splnění této podmínky si může návštěvník na recepci zakoupit preventivní antigenní test
na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování a použití laickou osobou a po
jeho absolvování na místě se prokázat negativním výsledkem

