Reverz Agoge race Charity
1) Tyto pravidla upravují vztah mezi organizátorem Sportem plníme sny, spolek a účastníkem
závodu Agoge race Charity
2) Podpisem reverzu účastník bere na vědomí, že závodu se zúčastňuje zcela dobrovolně. Účastník
pečlivě zvážil všechny rizika spojená s mto závodem, vzal v potaz vlastní zdraví.
3)

Podpisem reverzu závodník bere na vědom, že Agoge race charity je překážkový závod, který je
fyzicky i psychicky náročný a vyžaduje fyzickou a psychickou zdatnost. Trasa závodu může být
opravovávána podle aktuální situace.

4) Soutěžící bere na vědomí, že závod je extrémní a hrozí různé formy úrazu, které můžou mít
trvalé následky, či dokonce můžou být smrtelné. Závodník by měl zvážit všechny rizika spojen
s účas na tomto závodě. Závodník by měl být v dobré fyzické kondici!
5) Každý účastník se musí dodržovat všechny nařízení organizátorů, dbát všech pokynů, instrukcí a
dodržovat e cké a morální hodnoty k zajištění bezpečnos své, ale i ostatních účastníků. V
případě porušení jakýchkoliv podmínek speci kovaných mto prohlášením může být soutěžící
ze závodu diskvali kován bez nároku jakýchkoliv náhrad a sa sfakcí.
6) Závodník mto plně přejímá zodpovědnost nad svým právním jednáním a souhlasí a přejímá
riziko, které může vzniknout jeho účas v závodě.
7) Závodník se zavazuje, že učiní vše proto, aby předešel zdravotní újmě své, ale i ostatních
závodníku a upozorní organizátora akce na jakékoliv zjištěné nedostatky a nebezpečí.
8) Soutěžící se mto ustanovení v rámci své účas na shora speci kovaném závodu výslovně
vzdává jakýchkoliv nároků na náhradu škody nemajetkové újmy či jiných vzniklých v rámci jeho
účas na shora speci kovaném překážkového závodu Agoge race charity, stejně tak náhrady
ušlého zisku.
9) Osoba mladší 18 let se může akce účastnit pouze s písemným souhlasem svého zákonného
zástupce, který bude tvořit nedílnou součást tohoto prohlášení. Osoby mladší 15 let se mohou
akce účastnit pouze s fyzickým doprovodem svého zákonného zástupce.
10) Závodník nebo zákonný zástupce prohlašuje, že závodník netrpí žádnou závažnou nemocí, že
neutrpěl žádný zdravotní úraz, který by bránil účas na závodu a ani není pos žen žádnou
duševní nebo jinou poruchou, která by mohla nějakým způsobem omezit jeho účast na závodě.
11) Závodník souhlasí a dává svůj výslovný souhlas s první pomocí. Organizátor zajis
záchranného sboru v den konání závodu.

účast

12) Závodník stvrzuje, že bere na vědomí, že na tra jsou umístěné překážky, které jsou součás
závodu. Při překonávání překážek je závodník povinen dbát pokynů organizátora při jejich
zdolávání a překonávání Za mto účelem je tak soutěžící povinen dbát jak vlastní bezpečnos
tak i bezpečnos ostatních soutěžících. V případě porušení tohoto ustanovení může být
soutěžících bez dalších nároků s okamžitou platnos ze závodu vyloučen s povinnos plné
náhrady mto způsobené škody či nemajetkové újmy. Soutěžící je tak dále povinen vyvarovat se
jakéhokoliv byť i jen neúmyslného poškozování překážek tratě pod sankcí plné náhrady takto
způsobené škody organizátora akce.
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13) Soutěžící dále výslovně souhlasí s m, že organizátor/pořadatel závodu je dle zákona č.
121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen ,,autorský zákon,,) oprávněn případně vytvořené
obrazové či zvukově audiovizuální a obdobné záznamy v rámci závodu následně užít dle
ustanovení § 12, § 13 rozmnožovat, § 14 rozšiřovat, § 15 pronajímat, § 16 půjčovat, § 17

14) Soutěžící mto uděluje dobrovolně, svobodně, vážně a bez jakéhokoliv nátlaku organizátorovi/
pořadateli ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním
svých osobních údajů v rozsahu ve kterém je poskytl organizátorovi akce, a to pro evidenční,
obchodní a marke ngové účely v rámci podnikatelské činnos organizátora/pořadatele. Souhlas
se zpracováním osobních údajů je udělen na dobu neurčitou. Tento souhlas může soutěžící
kdykoliv písemně odvolat. Soutěžící má právo na kontrolu svých osobních údajů a na jejich
opravu, pokud budou chybné. Soutěžící má dále vůči organizátorovi/pořadateli právo vyzvat ho
k podání vysvětlení a k okamžitému odstranění závadného stavu v případě, že zjis , že je s jeho
osobními údaji nakládáno v rozporu se zákonem, zmocněním podle tohoto souhlasu či
způsobem, který se dotýká, či by se mohl dotýkat, jeho osobnostních práv nebo jeho
oprávněných zájmů. V případě oprávněnos takového požadavku je organizátor/pořadatel
povinen pochybení odstranit a uvést stav do souladu s požadavky soutěžícího. Pokud by
organizátor/pořadatel oprávněné výzvě nevyhověl, je soutěžící oprávněn obrá t se svým
požadavkem na kompetentní orgán. 15)Soutěžící výslovně souhlasí s m, aby organizátor/
pořadatel závodu nebo jím pověřená tře osoba marke ngově v souvislos s mto závodem
využili ve prospěch organizátora/pořadatele osobní údaje soutěžícího. Soutěžící zejména
výslovně souhlasí s m, aby bylo využito formou zveřejnění jeho jméno příjmení, označení jeho
pro lu na sociálních sí ch, místo bydliště a by byly využity veškeré obrazové, zvukově
audiovizuální a obdobné záznamy ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dává tak
mto zcela bezvýjimečně souhlas takto vytvořené záznamy užít bez dalších nároků pro výhradní
komerční a marke ngové účely organizátora/pořadatele závodu.
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15) Organizátor závodu je oprávněn kdykoliv během trvání závodu měnit pravidla závodu. Nebo
tento závod zcela zrušit. Povinnost organizátora je sdělit tuto skutečnost bez zbytečného
odkladu závodníkům a divákům. Organizátor závodu je oprávněn kdykoliv kontrolovat
dodržování pravidel závodu v případě zjištění, že dojde porušení pravidel závodu, učiní
potřebné a účinné kroky k nápravě. Ze závodu je organizátor oprávněn vyřadit soutěžícího, který
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vystavovat a dále dle ustanovení § 18 - § 20 sdělovat veřejnos zejména prostřednictvím
internetové sítě a v štěných reklamních nabídkách či jiných skovinách, to vše dle zákonné
dikce autorského zákona. Organizátor/pořadatel závodu je pak na základě tohoto ustanovení
oprávněn takto vytvořené záznamy užívat pro své komerční, obchodní a marke ngové účely a
realizace svého podnikatelského záměru. Účastník se podpisem této smlouvy výslovně vzdává
veškerých majetkových nároků týkajících se takto vytvořených obrazových, zvukově
audiovizuálních a obdobných záznamů a to především nároků na jakékoliv nanční vyrovnání či
případné kompenzace vyplývajících z takto pořízených záznamů vzniklých na předmětném
závodu. Všechny osobní údaje, obrazové, zvukově audiovizuální a obdobné záznamy v rámci
předmětného závodu mohou být dále zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické
databázi organizátora/pořadatele jako správcem nebo zpracovatelem, se kterým uzavře
příslušnou (licenční) smlouvu, stejně jako pro další komerční účely jako zasílání obchodních
sdělení pro propagační a jiné marke ngové a obchodní účely. Soutěžící mto vyjadřuje výslovný
souhlas s těmito ustanoveními a uděluje organizátorovi/pořadateli závodu výhradní, přenosný,
sublicencovaný, bezplatný, celosvětový souhlas k pořizování a následnému dalšímu využívání
audiovizuálních, zvukových, obrazových a podobných záznamů ze závodu, na kterých je
zachycena osoba soutěžícího či jeho podobizna nebo jakékoliv jiné vyobrazení. Soutěžící není
oprávněn v souvislos se závodem požadovat a organizátor není nikterak povinen účastníkovi
nahrazovat jakoukoliv náhradu nákladů či škod, které by mohly v důsledku průběhu závodu či
poskytování shora citovaných obrazových, zvukově audiovizuálních a obdobných záznamů
soutěžícímu vzniknout. Účastenství na závodu je tak zcela bez nárokové na jakékoliv nanční či
jiné kompenzace.

16) Organizátor vyhrazuje právo z akce kdykoliv vyřadit závodníka, který se bude v rámci závodu
vyjadřovat vulgárně, agresivně, v rozporu s dobrými mravy, nebo bude jakkoliv napadat dobré
obchodní jméno organizátora závodu, jeho obchodních partnerů, nebo jinak narušovat hladký a
nerušený průběh závodu.
17) Organizátor závodu je oprávněn kdykoliv měnit soutěžní podmínky až do okamžiku dne konání
závodu. Organizátor závodu je dále oprávněn celý závod bez udání důvodu zrušit a to nejdéle 5
dní přede dnem konání závodu, když o této skutečnos bude následně informovat soutěžící
prostřednictví emailu a na facebookových stránkách Sportem plníme sny . V případě, že dojde ze
strany organizátor k zrušení celého závodu, budou následně emitované vstupenky proplaceny
soutěžícímu bez zbytečného odkladu zpět a to ve stejné podobě v jaké tuto vstupenku soutěžící
zakoupí.
18) Závodník bere na vědomí, že jeho účast na závodu je podmíněna plným odsouhlasením těchto
soutěžních podmínek, které je soutěžící povinen vlastnoručně podepsat a tyto následně v den
konání závodu podepsané předložit organizátorovi závodu nebo jím pověřené osobě zajišťující
administra vní úkony závodu.

Jméno a příjmení:

..............................................................................

Datum narození:

..............................................................................

V ……........................................……….. dne…………….…………………………..

Podpis:

..............................................................................
(vlastnoruční podpis soutěžícího)

(Nezle lý soutěžící připojí k těmto podmínkám dále souhlas písemný souhlas zákonného zástupce,
jehož vzor je možno pořídit na internetových stránkách organizátora soutěže) – v případě nedoložení
tohoto dokladu bere soutěžící na vědomí, že nebude organizátorem připuštěn k závodu.
SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE S ÚČASTÍ SOUTĚŽÍCÍHO NA BĚŽECKÉM ZÁVODĚ AGOGE RACE
CHARITY
Já, níže podepsaný(á) pan/paní ..............................................................................,
datum narozeni :

..............................................................................,

bytem

..............................................................................,

..............................................................................,

bytem:

..............................................................................,

ti

narozen:

ti

ti

ti

mto jako zákonný zástupce mé(ho) dcery/syna ..............................................................................,

ti

tí

nesplnil jakoukoliv podmínku účas v závodu dle této smlouvy, a to i pokud toto nesplnění
podmínek účas vyjde najevo až dodatečně v průběhu závodu.

tj. závodník překážkového závodu - ,,AGOGE RACE CHARITY,, konaného ve dnech od
…................................… do …............................… uděluji svůj plný s o u h l a s s účas mé(ho) dcery/
syna na shora uvedeném závodě. Dále mto prohlašuji, že plně souhlasím s veškerými ustanovení a
podmínkami vyplývajícími ze Soutěžních podmínek, jejichž uzavření je nedílnou podmínkou účas na
závodě, že jako zákonný zástupce soutěžícího s jejich textem souhlasím, jejímu významu zcela a bez
výhrad rozumím, jakož i veškerým dalším podmínkám a pravidlům soutěže sdělené mi organizátorem/
pořadatelem akce.

V ……….......…..........….dne…….......……........……

ti

tí

tí

Podpis: ..............................................................................

