Startovní podmínky
Název závodu:

Trhovosvinenská padesátka, konaná dne 28.4.2018

Pořadatel:

Město Trhové Sviny, IČO 00245551,
se sídlem Žižkovo nám. 32, 374 01 Trhové Sviny

Účastníci potvrzují, že:
-

disponují požadovanými znalostmi o závodu, jsou způsobilí se jej zúčastnit

-

byli důkladně poučeni o průběhu závodu, náročnosti i o dalších souvisejících nebezpečích,
a proto účast v závodu závisí jen na zvážení účastníka soutěže.

-

netrpí žádnou závažnou nemocí nebo závažným onemocněním

-

jsou seznámeni s tím, že za nezletilé či nesvéprávné osoby odpovídá dospělá osoba (rodič,
doprovod)

-

jsou si vědomi důsledků spojených se svou účastí v závodu na vlastní odpovědnost a nebezpečí,
zejména že není oprávněn požadovat na pořadateli finanční plnění nebo uplatňovat jiné nároky
v případě jakéhokoliv zranění nebo jiné škody, které účastník utrpí v souvislosti s účastí
v závodu.

-

startují v tomto závodě výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko. Pořadatel
nenese odpovědnost za zdraví a život závodníka během celé sportovní akce, ani během
případného tréninku a doprovodných akcí.

-

berou na vědomí, že pořadatel během soutěže nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci
účastníka

-

jsou obeznámeni s tím, že pořadatel zodpovídá jen organizaci místa startu a cíle. Pořadatel
nezodpovídá a neposkytuje žádnou záruku za stav tratí, jejich funkci nebo specifické podmínky
soutěže dané např. počasím, povrchy, okolím, dopravním provozem apod. Pokud bude třeba
během závodu použít veřejnou komunikaci, pozemní komunikaci nebo jinou dopravní
plochu, účastník bere na vědomí, že je třeba dodržet na takových komunikacích pravidla
silničního provozu.

-

jsou informováni o tom, že pořadatelem nebylo uzavřeno žádné zvláštní pojištění na náhradu
škody způsobené účastníkovi v souvislosti s účastí v soutěži.

-

souhlasí, aby jeho účast a sportovní výkon v závodě včetně jména příjmení a místa bydliště (bez
podrobné adresy) byly pořadatelem nebo osobou pořadatelem zmocněnou audiovizuálně
zaznamenány s tím, že účastník poskytuje pořadateli závodu svolení, aby audiovizuální
záznamy anebo fotografie, vytvořené před, během a po skončení sportovní akce, byly
pořadatelem nebo jím určenou třetí osobou užity všemi způsoby uvedenými v § 12 odst. 4
autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka
na odměnu a to včetně zveřejnění v obvyklých médiích. Souhlas s užitím těchto údajů lze
kdykoliv vzít zpět.

