PROPOZICE A ZÁVAZNÁ PRAVIDLA
Pořadatel závodu vydává títo závazné propozice a pravidla závodů PŘEKÁŽKÁČ (DĚTSKEJ;
MALEJ; VELKEJ).
Účastník závodu je povinen se s těíito pravidly seznáíit, proíyslet si své íožnost, volit
účast jen v případě, že po všech stránkách se cít schopen se zúčastnit tohoto typu závodu. Účastník
je povinen se registrovat na stránkách pořadatele (organizátora) htpp::prekazkac.cz, dále pak
zaplatt startovné za účast. Tíí vzniká vztah íezi pořadateleí a účastníkeí, účastník je povinen
potvrdit, že se seznáíil s Propoziceíi a Závaznýíi Pravidly. Poslední teríín, kdy se závodník íůže
registrovat a poslat elektronickou přihlášku je 5 dní před závodeí, aby pořadatel íohl provést
nezbytné úkony k zajištění akce. Pokud se závodník bude chtt registrovat v den závodu, íusí tak
učinit příío na íístě závodu a to v papírové podobě včetně platby startovného v hotovost
u pořadatele závodu. Startovné je vždy uvedeno na webových stránkách.
Účastník bere na vědoíí a výslovně souhlasí s tí, že pořadatel je oprávněn íěnit podíínky
i pravidla závodu. Veškeré zíěny podíínek i pravidel závodu budou zveřejněny na facebooku
Překážkáč a webových stránkách htpp::prekazkac.cz, na těchto stránkách jsou i zveřejněny další
podrobnost týkající se závodu.
ZÁVAZNÁ PRAVIDLA ZÁVODU:
1. Závodu se íůže zúčastnit kterákoliv fyzická osoba. Ta je povinna zhodnott svůj zdravotní
stav, duševní schopnost a fyzické schopnost ve vztahu k náročnost závodu. Podíínkou
účast je dovršený věk 15 let, dosažený před závodeí. Podíínkou účast je rovněž to, aby
s ohledeí na náročnost závodu u účastníků íladších než dovršených 18 let byl dán souhlas
zákonného zástupce. Podepsaný souhlas odevzdává účastník při registraci na íístě konání
závodu. Pokud se tak nestane, závodu se nebude íoci zúčastnit. Pokud je účastníkovi íéně,
jak 15 let a budou pro něj vypsané kategorie, íůže se zúčastnit pouze závodů PŘEKÁŽKÁČ DĚTSKEJ. Zde také plat pravidlo o souhlasu zákonného zástupce.
2. Pokud se účastník přihlásí do závodu přes htpp::prekazkac.cz íusí provést platbu
startovného do 5 dnů od registrace na účet organizátora, jinak dojde ke zrušení registrace.
Pokud však nebude platba připsána na účet pořadatele 3 dny před danýí závodeí, neíůže
se závodník účastnit závodu. Účastník íá íožnost zaplatt startovné v hotovost při registraci
v íístě závodu, pokud by nesthl zaplatt startovné na účet organizátora.
3. Plat, že startovné se z adíinistratvních důvodů nevrací, lze ho ale poukázat, jako platbu pro
jiného účastníka tak, že pořadateli dojde sdělení, aby startovní číslo bylo přepsáno na jinou
osobu. Takový úkon lze provést na eíail registrace@prekazkac.cz Zároveň nový účastník
íusí zaslat prohlášení, že byl seznáíen se závaznýíi pravidly a pokyny.
4. Účastník závodu svojí účast zároveň potvrzuje, že jeho účast je na jeho osobní odpovědnost,
že se závodu zúčastní po zvážení všech rizik, že si je jich dobře vědoí, že pořadatel nenese
žádnou odpovědnost za to, když v průběhu akce dojde k poškození jeho (účastníkových) věcí,
oblečení a výstroje i zdraví. Účastník závodu bude íít íožnost si na své riziko odložit věci na
vyíezené íísto, ale nevzniká tí žádný právní vztah íezi pořadateleí a účastníkeí.
Doporučuje se, aby si účastník své věci odložil u jiné osoby, která se neúčastní závodu.
5. Účastník bere na vědoíí a chápe, že se jedná o závod, který íá extréíní charakter, a
vyžaduje plnou způsobilost. Účastník je povinen v průběhu závodu vnííat a chovat se podle
stavu tratě. Pokud by snad překážky a trať byla v nevyhovujícíí stavu, takovýí íístůí by se
účastník íěl raději vyhnout a respektovat, že přednost íá jeho zdraví a ochrana íajetku a k
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toíu přizpůsobit svoje chování na trat. O závažných zjištěných (i pocitech) bude inforíovat
nejbližšího pořadatele.
Pokud účastník způsobí škodu na íajetku pořadatele nebo třet osobě, je povinen ji uhradit.
Účastník je povinen dbát na veškeré organizační, technické a zabezpečovací pokyny
organizátora. V případě porušení jakýchkoliv podíínek specifkovaných títo prohlášeníí,
íůže být následně soutěžící ze závodu diskvalifkován bez nároku na jakoukoliv náhradu a
satsfakci.
Závod bude probíhat poíocí intervalových startů. Jednotlivé intervaly budou upřesněny 3
dny před terííneí závodu.
Účastník bere na vědoíí, že v průběhu závodu íůže dojít k nepředvídatelnýí situacíí nebo
poškození překážek, a toíu všeíu íusí přizpůsobit svoji činnost na trat. Svojí účast
v závodu nesíí způsobit újíu jinéíu závodníkovi.
Každéíu závodníkovi se doporučuje, aby si sjednat na den závodu úrazové pojištění.
Účastník nesíí nastoupit na start závodu pod vliveí alkoholu či jiných látek, které by
ovlivňovaly jeho fyzickou nebo psychickou způsobilost. Pokud by pořadatel zjistl, že toíu tak
není, íá pořadatel pravoíoc takového účastníka na íístě diskvalifkovat a ze závodu
vyloučit.
Účastník nesíí na trať, pokud neíá řádně připevněný čip a startovní číslo. Své označení
nesíí íěnit, íusí v toíto síěru důsledně dodržet pokyny pořadatele.
Pokud účastník závod nedokončí z jakéhokoliv důvodu je povinen sdělit pořadateli, že závod
nedokončil.
Účastník závodu nesíí přijíout poíoc na trat závodu od diváků.
Účastníci si íohou na některých překážkách dobrovolně vzájeíně poíáhat, na základě
inforíace od pořadatele dané překážky.
Účastník je povinen přijíout v případě nutnost první poíoc.
Pokud účastník překážku nepřekoná nebo vynechá a nesplní náhradní úkol, je ihned
diskvalifkován.
Při nezvládnut překážky íusí účastník závodu splnit náhradní běžecký úkol, který bude vždy
na íístě stanoven pořadateleí. Konkrétní druh náhradního úkolu bude stanoven nejíéně 4
dny před závodeí. Pokud náhradní úkol řádně nesplní, je ihned diskvalifkován.
Závod týíu je vypsán pro čtyři účastníky (týí íůže být i sííšený), celý týí běží pohroíadě
a íá k dispozici pouze jeden čip.
Závod se koná za každého počasí, ale podle aktuální situace íůže pořadatel až na íístě
rozhodnout, že podíínky jsou nezpůsobilé, aby se závod konal. Účastník je povinen takové
rozhodnut respektovat na své náklady a své obtže (např. Startovné se nevrací).
Je striktně zakázáno vyhazovat odpadky jinaí než na íísta vyhraněná pořadateleí.
Fotografe a videa pořízená běheí závodu íá organizátor právo použít bez nároků na
honorář autorovi dané fotky či videa. Fotografe a videa íohou být použita k propagaci
závodu, účastník svou účast souhlasí s títo ustanoveníí.
Ceny pro vítěze budou vydány pouze v den a íístě konání závodu. Ceny se udělují za první,
druhé a třet íísto v celkovéí pořadí, bez ohledu na věkovou kategorii – Dět, Junioři, Týíy,
Ženy; Muži.

24. Tato pravidla íůže organizátor íěnit, doplňovat a upravovat vzhledeí k podíínkáí na
trat.
25. Účastník títo uděluje dobrovolně, svobodně, vážně a bez jakéhokoliv nátlaku pořadateli ve
síyslu zákona č. 101:2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlaíentu
a Rady (EU) 2016:679 ze dne 27. 4. 2016 (nová legislatva EU pro zpracování osobních údajů
účinná od 25. 5. 2018) souhlas se zpracováníí svých osobních údajů v rozsahu ve kteréí je
poskytl pořadateli závodu, a to pro evidenční, obchodní a íarketngové účely v ráíci

podnikatelské činnost pořadatele, včetně zveřejnění výsledků závodu. Souhlas se
zpracováníí osobních údajů je udělen na dobu neurčitou. Tento souhlas íůže soutěžící
kdykoliv píseíně odvolat. Účastník íá právo na kontrolu svých osobních údajů a na jejich
opravu, pokud budou chybné. Účastník íá dále vůči pořadateli právo vyzvat ho k podání
vysvětlení a k okaížitéíu odstranění závadného stavu v případě, že zjist, že je s jeho
osobnííi údaji nakládáno v rozporu se zákoneí, zíocněníí podle tohoto souhlasu či
způsobeí, který se dotýká, či by se íohl dotýkat, jeho osobnostních práv nebo jeho
oprávněných zájíů. V případě oprávněnost takového požadavku je pořadatel povinen
pochybení odstranit a uvést stav do souladu s požadavky účastníka. Pokud by pořadatel
oprávněné výzvě nevyhověl, je účastník oprávněn obrátt se svýí požadavkeí na
koípetentní orgán.
26. Účastník výslovně souhlasí s tí, aby pořadatel závodu nebo jíí pověřená třet osoba
íarketngově v souvislost s títo závodeí využili ve prospěch pořadatele osobní údaje
účastníka. Účastník zejíéna výslovně souhlasí s tí, aby bylo využito foríou zveřejnění jeho
jíéno, příjíení, označení jeho facebookového proflu, íísto bydliště aby byly využity
veškeré obrazové, zvukově audiovizuální a obdobné záznaíy ve síyslu zákona č. 89:2012
Sb., občanský zákoník, a dává tak títo zcela bezvýjiíečně souhlas takto vytvořené záznaíy
užít bez dalších nároků pro výhradní koíerční a íarketngové účely pořadatele závodu.
27. Tyto Propozice a závazná pravidla íůže organizátor íěnit, doplňovat a upravovat vzhledeí
k podíínkáí na trat.
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Nezletlý soutěžící připojí k těíto podíínkáí dále píseíný souhlas zákonného zástupce, jehož vzor
je íožno pořídit na internetových stránkách pořadatele závodu) – v případě nedoložení tohoto
dokladu bere soutěžící na vědoíí, že nebude pořadateleí připuštěn k závodu.

SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE SÚČASTÍ SOUTĚŽÍCÍHO
NA ZÁVODU PŘEKÁŽKÁČ - DĚTSKEJ
Já, níže podepsaný(á) pan:paní ……………………………………………………………
datuí narození

…………………………………………………………..

byteí

……………………………………………………………

títo, jako zákonný zástupce íé (ho)
dcery:syna

……………………………………………………………

narozen

……………………………………………………………

byteí

……………………………………………………………

tj. účastníka běžeckého závodu – „PŘEKÁŽKÁČ - DĚTSKEJ“, konaného ve dnech
od

…………………………

do

…………………………………..

uděluji svůj plný souhlas s účast íé (ho) dcery:syna na shora uvedenéí závodě. Dále títo
prohlašuji, že plně souhlasíí s veškerýíi ustanovenííi a podíínkaíi vyplývajícííi z Propozic a
Závazných Pravidel, jejíž uzavření je nedílnou podíínkou účast na závodě, že je jako zákonný
zástupce soutěžícího s jejich texteí souhlasí, jejííu význaíu zcela a bez výhrad rozuííí, jakož i
veškerýí dalšíí podíínkáí a pravidlůí závodu sdělené pořadateleí akce.
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