PODMÍNKY PRO ÚČASTNÍKY ZÁVODU
TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY SE VZTAHUJÍ NA BĚŽECKÝ ZÁVOD BĚH BORSKÝM
PARKEM 2020, KTERÝ SE USKUTEČNÍ DNE 10. 10. 2020 V PLZNI.
Pořadatelem a organizátorem (dále jen „organizátorem“) běžeckého závodu Běh
Borským parkem 2020 (dále také jen jako „akce“ nebo „běžecký závod“) je SPORT CLUB
PLZEŇ, z. s., Klatovská tř. 101, Plzeň, 301 00, přičemž odesláním přihlášky dle těchto
podmínek vzniká smluvní vztah mezi organizátorem a účastníkem akce, kterým může
být jen osoba splňující předpoklady stanovené těmito smluvními podmínkami.
1. Pravidla účasti – bezpečnostní pokyny
Závodu Běh Borským parkem 2020 se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba, jejíž zdravotní
stav účast na tomto typu závodu umožňuje. Osoba mladší 18 let věku se závodu může
účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Účastníci jsou povinni se řídit
pokyny organizátora závodu. Organizátor má právo vyloučit nebo diskvalifikovat jakéhokoli
účastníka, jehož chování by mohlo ohrozit bezpečný průběh závodu nebo bezpečnost
ostatních účastníků.

2. Podmínky přihlášky a registrační poplatek (startovné)
Přihlášku do závodu je možné provést dvěma způsoby:
-

předem do 7. 10. 2020 (včetně) vyplněním a odesláním on-line přihláškového formuláře
na www.scpl.cz/bbp2020. Pro závodníky kategorie dorostu a dospělých je přihláška
předem platná až po úhradě (zvýhodněného) startovného ve výši 50,-Kč.

-

v místě startu závodu dne 10. 10. 2020 v době od 8.30 do 9.45 hod.

Výše registračního poplatku (startovného) je stanovena následovně:
-

zvýhodněné startovné 50,-Kč za závodníka kategorie dorostu, dospělých a veteránů
v případě on-line přihlášky předem a při současné úhradě startovného bezhotovostním
platebním příkazem na bankovní účet Fio banky č. ú. 2700467348/2010 (startovné musí
být připsáno na účet pořadatele nejpozději 8. 10. 2020 včetně, pokyny a identifikační
údaje pro provedení bezhotovostního platebního příkazu (konstantní symbol, variabilní
symbol a zprávu pro příjemce) obdrží každý registrovaný účastník na e-mail zadaný při
elektronické přihlášce.

Provedením registrace do závodu uděluje účastník výslovný souhlas (licenci) organizátorovi
s pořízením, použitím a šířením kdykoli do budoucna podobizny, obrazových snímků a
obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníka nebo jeho projevů osobní povahy
pořízených v průběhu závodu nebo bezprostředně před ním či po něm. Pořízené materiály
mohou být použity kdykoli k vlastní propagaci organizátora akce jakož i ke komerčním
účelům, a to bez nároku účastníka na honorář.
Účastník výslovně souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn v souladu se zák. č. 101/2000
Sb., zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zák. č. 513/1991 Sb., obchodním

zákoníkem, užít bezplatně poskytnuté osobní údaje účastníka v médiích (včetně internetu a
sociálních sítí), v propagačních a reklamních materiálech organizátora s tím, že mohou být
pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy
účastníků závodu, to vše po dobu deseti let od ukončení závodu. Účastník souhlasí s tím,
aby jeho osobní údaje byly případně předány pro účely poskytnutí zdravotní péče v
souvislosti se závodem.
Při závodu se klasifikují kategorie dle platných propozic závodu Běh Borským parkem 2018.

3. Podmínky účasti
Registrací do závodu účastník potvrzuje následující:
Účastník prohlašuje, že je osobou starší 18 let nebo má souhlas s účastí od svého
zákonného zástupce.
Účastník prohlašuje, že si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy
na zdraví vzniklých při účasti na výše uvedené akci. Účastník dále prohlašuje, že se akce
účastní dobrovolně a zavazuje se dodržovat tyto podmínky účasti.
Účastník akce potvrzuje, že se akce může zúčastnit pouze za podmínky, že nebude požívat
omamných nebo psychotropních látek včetně léků se stejnými nebo podobnými účinky.
Dále potvrzuje, že jeho zdravotní stav odpovídá náročnosti akce a je schopen akci bez újmy
na svém zdraví absolvovat.
Účastník akce se musí řídit všemi pokyny organizátora a jiných osob, které na průběhu
akce s organizátorem spolupracují.
Účastník akce je povinen absolvovat veškerá školení či instruktáže pořádané organizátorem
pro účely zajištění bezpečnosti průběhu akce nebo k účelům jiným dle uvážení
organizátora.
Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu.
Účastník si je vědom toho a souhlasí s tím, že program akce a případné změny jsou plně v
kompetenci organizátora.
Účastník si je vědom toho, že účast v závodě je na vlastní riziko a že organizátor akce nebo
osoby, které na průběhu akce s organizátorem spolupracují, neodpovídají za škodu nebo
újmu na zdraví nebo majetku účastníka nebo jiných osob způsobenou porušením
povinností účastníka plynoucích z těchto podmínek.
Všechny škody, které při nedodržení těchto podmínek způsobí sobě, jiným účastníkům
akce, organizátorovi nebo osobám spolupracujícím, je povinen uhradit v plné výši na
vlastní náklady.
Je zakázáno pohybovat se na startu, v cíli a po celé délce trasy na kolečkových bruslích, na
kole a jinými dopravními prostředky. Rovněž platí zákaz vstupu zvířat do prostoru startu,
cíle a na trať.

