
Souhlas s podmínkami závodů ZLATÁ KOLOBĚŽKA Plzně 2021 ve dnech 19.-20.6. 2021 

Zaregistrováním na závody ZLATÁ KOLOBĚŽKA Plzně 2021 ve dnech 19.-20.6. 2021 účastník na sebe přebírá: 

• Veškerou zodpovědnost za dodržování v době konání akce aktuálně platných Mimořádné opatření 
Ministerstva zdravotnictví ČR případně Vlády související s pandemií Covid 19. 

• Mládež do 18 let startuje na odpovědnost rodičů nebo zákonných zástupců.  
• Každý účastník prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho 

plynoucími), je zdravotně způsobilý a v takovém fyzickém stavu, aby závod, jako závodník nebo jako trenér či 
divák bez obtíží zvládl. Každý účastník musí mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné 
ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci. Za extrémních podmínek (extrémní vedra nebo mrazy, bouřka, 
kroupy apod.) má pořadatel právo posunout start závodu, nebo ho úplně zrušit. Registrační poplatek 
(startovné) zaplacený účastníkem je nevratný. Šatny a další místa pro potřeby účastníků nejsou hlídanými 
prostory. Pořadatel závodu neručí za odložené věci. Pořadatel závodu není zodpovědný za jakoukoliv fyzickou 
újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu spojenou s účastí v závodě. Pořadatel si vyhrazuje právo 
na změny v programu, podmínkách a propozicích bez předchozího oznámeni. Žádné z rozhodnuti pořadatele 
nepodléhá soudnímu přezkumu. 

• Zaregistrováním na akci účastník uděluje pořadatelům souhlas: se zpracováním osobních údajů a e-mailové 
adresy, s pořízením fotografické podobizny závodníka a jiných obrazových a zvukových záznamů souvisejících 
se závodem a jejich použitím a úpravou pro potřeby pořadatele, včetně jejich zveřejnění v komunikačních 
médiích. Dále souhlasí, aby ve spojeni s osobními údaji uvedenými v přihlášce byly zveřejněny i veškeré časy 
závodníka ze závodů, výsledky apod. Tento souhlas je udělen bezplatně, bez věcného, časového, množstevního 
a územního omezeni. 

• Účastník prohlašuje, že byl seznámen se všemi bezpečnostními pravidly závodu. 

V případě zrušení závodu v důsledku vyšší moci (např. živelné pohromy, administrativní zásahů státních orgánů v 
případě výjimečných událostí, atd..), tedy bez zavinění pořadatele se startovné nevrací. V případě zrušení závodu z 
důvodů výlučně na straně pořadatele sdělí závodníci údaje pro navrácení uhrazeného startovného za jednotlivý 
neuskutečněný závod. 

 

Sledujete aktuality k závodu, doba opatření nejista  (možná změna časového programu) na:   
www.facebook.com/zlatakolobezka/ 

 

 

http://www.facebook.com/zlatakolobezka/

