PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA
STARTOVNÍ PODMÍNKY

Beskydský šerpa 2020

Název týmu:
Jméno a příjmení kapitána:
Adresa:
Jméno a příjmení:
Adresa:
Jméno a příjmení:
Adresa:
Jméno a příjmení:
Adresa:

číslo týmu:
RČ:
Telefon:
Email:
RČ:
Email:
RČ:
Email:
RČ:
Email:

Výše uvedení účastníci prohlašují, že se seznámili a souhlasí s těmito startovními podmínkami a dostávají vyhotovením tohoto
prohlášení oprávnění ke startu. Připojením podpisu vyjadřuje účastník souhlas s účastí v závodě na vlastní nebezpečí a odpovědnost,
přičemž následující prohlášení a účastnické podmínky jsou předmětem platného ujednání mezi níže podepsanými účastníky a
pořadatelem závodu Seven Days Agency, s.r.o., ve spolupráci s Žijme sportem, z.s.
1. Účastník prohlašuje, že startuje v tomto závodě výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko a že je starší 18 let.
Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodníka během celého závodu Beskydský šerpa, ani během případného tréninku a
doprovodných
akcí
Účastník tímto prohlašuje, že je fyzicky a psychicky způsobilý se této disciplíny zúčastnit. Dále potvrzuje, že netrpí žádnou
závažnou nemocí, nebo závažným onemocněním. Účastník bere na vědomí doporučení pořadatele absolvovat před závodem
individuální lékařskou prohlídku!
2. Platí přísný zákaz pomáhat soupeřovi vyjma ohrožení zdraví!!! Nastane-li případ pomoci cizímu týmu, bude celý tým
diskvalifikován!!! Závodník nesmí přijmout cizí pomoc, jinak bude diskvalifikován. Výjimku tvoří poskytnutí první pomoci
zraněnému závodníkovi, které je povinné!!!
3. Závodník závodí pouze s jedním sportovním vybavením, a to pouze tím, které mu bylo přichystáno pořadatelem na startu!
Závodník se vyjma podložek pod ramenní popruhy, polystyrenových podložek pod sud (max. výška 15 cm) a trekingových
holí určených k chůzi nesmí vybavovat jinými pomůckami pro ulehčení chůze a odlehčení zátěže!!! Tahání, tlačení,
podpírání a jiné ulehčení chůze danému nosiči ze strany ostatních členů v týmu vede k jeho diskvalifikaci. Závodník musí
donést do cíle komplet, který mu byl na startu připraven, a to krosnu, přepravku, popruhy a plný sud, a to v jednom
kompletu na zádech jednoho z členů týmu!!! Neodevzdá-li závodník krosnu, přepravku, popruhy a sud piva pořadatelům v
cíli, nebo nouzově po trase, bude po něm vyžadována kompenzace v plné výši.
4. Účastník je obeznámen s tím, že pořadatel zodpovídá jen za povolení k využití místa pořádání soutěže, zejména za místo startu, za
trasy soutěže, avšak nezodpovídá a neposkytuje žádnou záruku za stav tratí, jejich funkci nebo specifické podmínky soutěže dané
např. počasím. Pokud bude třeba během závodu použít veřejnou cestu, pozemní komunikaci nebo jinou dopravní plochu, účastník
bere na vědomí, že je třeba dodržet na takových komunikacích pravidla silničního provozu.
5. Účastník prohlašuje, že si je vědom důsledků spojených se svou účastí v soutěži (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. Účastník bere na vědomí, že pořadatel během soutěže nepřebírá
odpovědnost za škodu za odložené věci účastníka, pokud tyto nebudou převzaty pořadatelem do úschovy oproti písemnému
potvrzení. Účastník bere na vědomí, že z kapacitních důvodů převezme věci pořadatel do úschovy pouze ve výjimečných případech.
6. Účastník je informován o tom, že pořadatelem nebylo uzavřeno žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi
v souvislosti s účastí
v soutěži.
7. Vyplňující účastník dále potvrzuje, že byl důkladně poučen o průběhu závodů, jakož i o dalších souvisejících nebezpečích, a
proto účast v závodu závisí jen na zvážení účastníka soutěže. Níže podepsaný rovněž prohlašuje, že byl pořadatelem dostatečně
seznámen a obdržel veškeré informace ohledně průběhu, pravidel, bezpečnosti, fair-play a dalších podmínek soutěže, jakož i
eventuálních následků s účastí spojených. Konečné a doplňující pravidla závodu zopakuje a případně doplní moderátor
těsně před startem a budou považovány za právoplatné.
8. Účastník souhlasí, aby jeho účast a sportovní výkon v závodě byly pořadatelem, nebo osobou pořadatelem zmocněnou (audio)
visuálně zaznamenány s tím, že účastník poskytuje pořadateli závodu svolení, aby audiovisuální záznamy anebo fotografie,
vytvořené před, během a po skončení sportovní soutěže Frýdlantský duatlon, 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. Účastník bere na vědomí, že před, během a po skončení závod není nikdo oprávněn fotografovat, natáčet na
videokameru nebo jiným způsobem zaznamenávat průběh sportovního závodu Beskydský šerpa a závodu Frýdlantský duatlon bez
předchozího souhlasu pořadatele a řádné akreditace, vyjma pořizování záznamů pro své vlastní účely a potřeby.
9. Účastník potvrzuje, že informace a prohlášení poskytnuté v těchto startovních podmínkách jsou pravdivé a úplné.

Písemné prohlášení o bezinfekčnosti
ve smyslu ustanovení § 9 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v
platném znění prohlašuji,
a) že nejevím známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), vzhledem k epidemiologické situaci se rozšiřuje
výčet o příznaky infekce covid-19, tj. zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu atd.
b) že ve 14 dnech před odjezdem jsem nepřišel do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a
ani jemu, ani jinému příslušníku rodiny žijícímu s ním ve společné domácnosti, není nařízeno karanténní opatření.
c) že ve 14 dnech před odjezdem jsem nepobýval v zahraničí - v případě, že ano, tak uveďte prosím kdy, kde
.……………………………………..……………………………………………………………………………………………
Jsem si vědom/a právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.

S pravidly souhlasím a stvrzuji podpisem:

____________________________

Místo a datum
*datum ne starší než jeden den před akcí

__________________________
Podpis

__________________________
Podpis
__________________________
Podpis
__________________________
Podpis

