SOUHLAS S PODMÍNKAMI ZÁVODU A REVERZ
REVERZ = PROHLÁŠENÍ O PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI PŘI ÚJMĚ NA ZDRAVÍ A MAJETKU A VYUŢITÍ AUTORSKÝCH
PRÁV
1. Toto prohlášení upravuje právní vztah zaloţený mezi organizátorem BETON RACE, z.s., IČ: 07640285 (dále jen „Organizátor“)
a účastníkem jakéhokoli závodu BETON RACE (dále jen „závod“), jakoţ i další podmínky účasti závodníka.
2. Závodník bere na vědomí, ţe jakákoliv účast na závodě BETON RACE a jemu podobných akcích (dále jen jako „Akce“ či
„závod“) můţe být ţivotu nebezpečná a dále si je vědom toho, ţe v souvislosti se závodem, kterého se účastní, mu hrozí nebezpečí
váţného zranění či smrti, resp. další jiné závaţné zdravotní následky v podobě utonutí, podvrknutí či vykloubení končetin, přetrţení
vazů, zlomenin, či jakémukoliv dalšímu fyzickému vyčerpání nebo poškození těla, kousnutím, bodnutím hmyzem a zvířat, kontakt
s jedovatými rostlinami, jiné fyzické zranění, psychická traumata a další nehody a potenciálnímu trvalému ochrnutí nebo smrt.
3. Závodník dále bere rovněţ plně na vědomí, ţe závod je fyzicky a rovněţ i psychicky náročný závod, který vyţaduje plnou fyzicky
a taktéţ právě i psychicky plnou zdatnost a výdrţ, neboť se jedná o náročný vytrvalostní běh ztíţený překáţkovou trasou
v nerovnoměrném přírodním terénu, který můţe být vlivem povětrnostních podmínek nepředvídatelně měněn a upravován. Závodník
v rámci všech výše uvedených okolností předem zváţil svoji vlastní fyzickou a psychickou zdatnost pro účast na závodě. Svým
podpisem na tomto dokumentu závodník potvrzuje, ţe je mu více neţ 18 let, netrpí ţádnou závaţnou nemocí, neutrpěl ţádný úraz a
ani není postiţený ţádnou duševní nebo jinou chorobou či tělesnou vadou, která by mohla nějakým způsobem omezit jeho účast na
závodě. Potvrzuje, ţe je fyzicky zdatný zdolat překáţky, které se budou nacházet na trati závodu a je dostatečně zkušený je zdolat.
4. I kdyţ pravidla Akce, technické zabezpečení trati a osobní disciplína kaţdého závodníka můţe sníţit riziko nehody, riziko váţného
zranění stále je a existuje, s čím je závodník řádně seznámen a projevuje souhlas s výše uvedenými riziky. Závodník tímto toto riziko
přejímá a je si vědom, ţe mu v souvislosti s účastí jeho osoby na této Akci hrozí nebezpečí vzniku váţné újmy na zdraví, resp. smrti,
která můţe mimo jiné vzniknout i u jednotlivých překáţek na trati, které se mohou za určitých nepředvídatelných okolností uvolnit,
povolit, následkem čehoţ můţe dojít ke vzniku váţné újmy na zdraví, resp. smrti jeho osoby, čehoţ je si plně vědom a na znak
souhlasu s těmito riziky podepisuje toto prohlášení. Závodník souhlasí se všemi riziky tratě, známými či neznámými, i kdyby nastaly
nahodile bez předvídatelné situace nebo v důsledku nedbalosti organizátora Akce spolku BETON RACE, z.s., IČ 07640285 (dále jen
jako „Organizátor“) a současně se zavazuji dodrţovat instrukce a řídit se všemi pokyny Organizátora a osob jím pověřených.
5. Závodník prohlašuje, ţe v rámci předcházení jakékoliv újmy v případě, ţe v rámci své účasti zjistí jakékoliv neobvyklé nebo určité
riziko/nebezpečí závodu, ţe osobně vynaloţí co největší moţné úsilí na to, aby závod mohl probíhat nerušeně dál a upozorní tak
organizátora akce na jakékoliv zjištěné nedostatky a moţné nebezpečí.
6. Závodník se tímto sám za sebe, za své dědice, příbuzné, nástupce a vykonavatele své závěti, v rámci účasti na závodu výslovně
vzdává jakýchkoliv nároků na náhradu škody nemajetkové újmy či jiných pohledávek, nároků, podání jakýchkoliv ţalob nebo
vymáhání jakýchkoliv újem vůči Organizátorovi a pořadatelům závodu BETON RACE jakoţ i dalším osobám, které se na akci
podílejí, jako jsou sponzoři, promotéři a jejich zástupci, nástupci a další osoby, vzniklých v souvislosti s jeho účastí na závodě, stejně
tak náhrady ušlého zisku.
7. Svým níţe uvedeným vlastnoručním podpisem bere závodník zcela a jednoznačně na vědomí, ţe jeho účast na závodě je zcela
dobrovolná a tohoto závodu se účastní po předchozím uváţení na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Svým podpisem potvrzuje, ţe má
řádně uzavřené zdravotní pojištění své osoby v případě jakéhokoliv úrazu v souvislosti se závodem. Závodník je tímto plně seznámen
se skutečností, ţe pořadatel akce v daném případě vystupuje pouze jako organizátor, kdyţ z jeho strany se jedná pouze o organizační
uspořádání závadu v tom smyslu, ţe veškerá účast závodníka je dobrovolná iniciovaná na vlastní riziko a nebezpečí tak, jako by se
závodník veškerých úkonů a celkového charakteru závodu účastnil sám bez jakékoliv byť i jen částečné účasti či nápomoci
organizátora dané akce.
8. Závodník dává svůj výslovný souhlas s první pomocí a lékařským ošetřením včetně hospitalizace, pokud dojde ke zranění nebo
poranění jeho osoby na této Akci a souhlasí s poskytnutím osobních zdravotních informací osobám poskytujícím ošetření jeho osoby.
9. Závodník bere na vědomí, ţe Organizátor má právo změnit plánovaný harmonogram Akce či Akci zrušit bez náhrady z důvodu
okolností způsobených vyšší mocí, ţivelnou událostí a dále z příčin bezpečnostních a z dalších závaţných důvodů (např. mimořádně
nepříznivých povětrnostních podmínek - vichřice apod.), na jejichţ vzniku Organizátor nenese účast, či bude-li to stanoveno
oficiálním nařízením oprávněných orgánů státní správy či samosprávy, a to bez moţnosti vrácení startovného, které propadá ve
prospěch Organizátora a bez moţnosti poţadovat v těchto případech náhradu jakékoli škody vzniklé v souvislosti s tímto
organizačním opatřením.
10. Pokud se jakékoliv ustanovení tohoto Prohlášení o právní odpovědnosti při újmě na zdraví a majetku a vyuţití autorských práv
stane rozhodnutím soudu s příslušnou jurisdikcí v jakémkoli ohledu neplatné nebo nevykonatelné, pak, v plném rozsahu povoleném
příslušnými zákony, zůstává platnost a účinnost všech ostatních ustanovení tohoto dokumentu nedotčena.
11. V případě, ţe je závodníkem osoba mladší 18 let můţe se akce účastnit pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce,
který bude tvořit nedílnou součást tohoto prohlášení. Účastník mladší 15 let se můţe akce a všech úkonů v rámci akce účastnit pouze
s fyzickým doprovodem svého zákonného zástupce. Závodník nebo zákonný zástupce tak v rámci tohoto ustanovení dále prohlašují,
ţe netrpí ţádnou závaţnou nemocí, ţe neutrpěl ţádný zdravotní úraz, který by bránil účasti na závodu a ani není postiţen ţádnou
duševní nebo jinou poruchou, která by mohla nějakým způsobem omezit jeho účast na závodě. Svým podpisem tak závodník
potvrzuje, ţe je fyzicky a psychicky zcela zdatný zdolat celkový závod a překonat jeho překáţky, které se budou nacházet na trase
závodu.
12. Závodník výslovně souhlasí s tím, ţe Organizátor 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 uţít dle

ustanovení §12, §13 rozmnoţovat, §14 rozšiřovat, §15 pronajímat, §16 půjčovat, §17 vystavovat a dále dle ustanovení §18 - §20
sdělovat veřejnosti zejména prostřednictvím internetové sítě a v tištěných reklamních nabídkách či jiných tiskovinách, to vše dle
zákonné dikce autorského zákona. Organizátor závodu je pak na základě tohoto ustanovení oprávněn takto vytvořené záznamy uţívat
pro své komerční, obchodní a marketingové 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 finanční 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 jako správcem nebo
zpracovatelem, se kterým uzavře příslušnou (licenční) smlouvu, stejně jako pro další komerční účely jako zasílání obchodních sdělení
pro propagační a jiné marketingové a obchodní účely. Závodník tímto vyjadřuje výslovný souhlas s těmito ustanoveními a uděluje
Organizátorovi závodu výhradní, přenosný, sublicencovaný, bezplatný, celosvětový souhlas k pořizování a následnému dalšímu
vyuţívání audiovizuálních, zvukových, obrazových a podobných záznamů ze závodu, na kterých je zachycena osoba závodníka či
jeho podobizna nebo jakékoliv jiné vyobrazení. Závodník není oprávněn v souvislosti se závodem poţadovat 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 závodníkovi vzniknout. Účastenství na
závodu je tak zcela beznárokové na jakékoliv finanční či jiné kompenzace.
13. Závodník tímto uděluje dobrovolně, svobodně, váţně a bez jakéhokoliv nátlaku Organizátorovi 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 marketingové účely v rámci podnikatelské činnosti Organizátora. Souhlas se zpracováním osobních údajů je
udělen na dobu neurčitou. Tento souhlas můţe závodník kdykoliv písemně odvolat. Závodník má taktéţ právo na kontrolu svých
osobních údajů a na jejich opravu, pokud budou chybné. Závodník má dále vůči Organizátorovi právo vyzvat ho k podání vysvětlení
a k okamţitému odstranění závadného stavu v případě, ţe zjistí, ţe je s jeho 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
oprávněnosti takového poţadavku je Organizátor povinen pochybení odstranit a uvést stav do souladu s poţadavky závodníka. Pokud
by Organizátor oprávněné výzvě nevyhověl, je závodník oprávněn obrátit se se svým poţadavkem na kompetentní orgán.
14. Závodník výslovně souhlasí s tím, aby Organizátor závodu nebo jím pověřená třetí osoba marketingově v souvislosti s tímto
závodem vyuţili ve prospěch Organizátora osobní údaje závodníka. Závodník zejména výslovně souhlasí s tím, aby bylo vyuţito
formou zveřejnění jeho jméno příjmení, rok narození, označení jeho FB profilu, místo bydliště a aby byly vyuţity veškeré obrazové,
zvukově audiovizuální a obdobné záznamy ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dává tak tímto zcela bezvýjimečně
souhlas takto vytvořené záznamy uţít bez dalších nároků pro výhradní komerční a marketingové účely Organizátora závodu.
15. Závodník prohlašuje, ţe se seznámil s Podmínkami závodu pořádaným spolkem BETON RACE, z.s. a bere plně na vědomí, ţe
jeho fyzická účast na závodu je podmíněna plným odsouhlasením těchto Podmínek závodu a jejich dodrţováním. Dále prohlašuje, ţe
si je vědom odpovědnosti, kterou nese za újmu na zdraví a škodu na majetku svém nebo třetích osob, či za vznik škody způsobené
jeho chováním či porušením ustanovení Podmínek závodu a tohoto reverzu a zavazuje se všechny újmy uhradit v plné výši a na
vlastní náklady. Potvrzuje také, ţe si řádně přečetl toto Prohlášení o právní odpovědnosti při újmě na zdraví a majetku a vyuţití
autorských práv, rozumí všem jeho částem a přijímá jej bez výhrad, coţ stvrzuje svým podpisem svobodně a váţně bez jakéhokoliv
nátlaku.
Jméno a příjmení:...................................................................................................
Rok narození:.........................................................................................................
Registrační/startovní číslo:……………………………………………………….
Kontaktní osoba v případě úrazu:………………………………………………...
Kontakt v případě úrazu………………………………………………………….
V ……........................................……….. dne…………….……………………..
Podpis:....................................................................................................................
SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE S ÚČASTÍ NEZLETILÉHO ZÁVODNÍKA
NA EXTRÉMNÍM PŘEKÁŢKOVÉM ZÁVODĚ BETON RACE
– v případě nedoloţení tohoto dokladu bere závodník na vědomí, ţe nebude k závodu připuštěn
Já, níţe podepsaný(á) pan/paní …………………………………………………………………………..,
tímto jako zákonný zástupce mé(ho) dcery/syna………………………………………………………….
registrační číslo……………………………………………………………………………………………,
tj. závodníka závodu BETON RACE, konaného dne …................................, uděluji svůj souhlas s účastí mé(ho) dcery/syna na shora
uvedeném závodě. Prohlašuji, ţe souhlasím s veškerými ustanoveními vyplývajícími z Podmínek závodu a reverzu, ţe jako zákonný
zástupce závodníka s jejich textem souhlasím, jejich významu zcela a bez výhrad rozumím, jakoţ i veškerým dalším podmínkám
a pravidlům závodu sdělené mi organizátorem/pořadatelem akce.
V ……….......…..........….dne…….......……........……
Podpis:.....................................................................

