
KILPI HEROES RACE 
Podmínky závodu – prohlášení  

 

Startovní číslo závodníka: 
 
Jméno a příjmení závodníka:  
 

1. Podmínkou účasti v závodu je, vedle prezentace závodníka a úhrady startovného, souhlasit svým 
podpisem s těmito Podmínkami závodu, kdy závodník vyjadřuje svůj vědomý a dobrovolný souhlas 
s podmínkami závodu uvedenými níže.  

2. Svým podpisem těchto Podmínek závodu beru na vědomí, že:  
a. startuji v závodě KILPI HEROES RACE (dále jen „závod“) na vlastní nebezpečí, 

odpovědnost a osobní riziko. 
b. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za zdraví a život závodníka během trvání závodu, 

a to ani před závodem či po jeho skončení. 
c. během závodu existuje riziko nebezpečí vzniku újmy a/nebo vážné újmy na zdraví, resp. 

smrti, během závodu a překonávání jednotlivých překážek na trati, které se mohou za 
nepředvídatelných okolností uvolnit a/nebo poškodit. 

d. organizátoři závodu mají právo odložit, zrušit nebo změnit termín a čas konání závodu 
v důsledku počasí a/nebo z jiných příčin, které nemohou kontrolovat (zejm. vyšší moc), 
nebo které mohou ovlivnit zdraví a bezpečnost závodníků bez možnosti vracení 
startovného. 

e. před, v průběhu a po závodě a doprovodném programu nepřebírá organizátor žádnou 
odpovědnost za škodu za odložené věci závodníka. 

f. poběžím se startovním číslem a čipem, které obdržím při prezentaci ve startovním balíčku. 
3. Svým podpisem těchto Podmínek závodu výslovně souhlasím: 

a. s nebezpečím a všemi riziky, která se mohou objevit během závodu, známými či 
neznámými, předvídatelnými či nepředvídatelnými, a to i takovými, které nastaly v důsledku 
činnosti organizátora závodu. 

b. že budu dodržovat veškeré pokyny organizátora a dalších oprávněných a/nebo pověřených 
osob organizátorem. 

c. aby moje účast a sportovní výkon v závodě byly organizátorem audiovizuálně 
zaznamenány s tím, že současně poskytuji organizátorovi závodu souhlas, aby tyto 
audiovizuální záznamy, vytvořené před, během a/nebo po skončení závodu, byly 
organizátorem nebo třetí osobou jím určenou užity všemi způsoby dle autorského zákona 
za účelem prezentace závodu, a to bez jakéhokoliv nároku na odměnu. 

d. s užitím fotek a případně videí, na kterých budu zachycen/a, na Facebooku, Instagramu a 
webové stránce Kilpi společnosti PONATURE, s.r.o. a jejich prodejců. 

4. Svým podpisem na tomto dokumentu potvrzuji, že mám více než 18 let. 
5. Pokud je závodníkem žena: Podpisem těchto Podmínek závodu výslovně prohlašuji a stvrzuji svým 

podpisem níže, že nejsem v těhotném stavu. V opačném případě organizátor nesouhlasí s účastí 
ženy v závodě a nenese žádnou odpovědnost za újmu na zdraví plodu, nebo smrti. 

Toto prohlášení o podmínkách závodu a využívání autorských práv jsem si řádně přečetl, rozumím 
všem jeho částem a podepsal jsem ho svobodně a vážně, bez jakéhokoliv nátlaku. 
 

V____________ dne___________ 2023 
 

 

___________________________ 
Podpis závodníka

 

 
Prohlášení zákonného zástupce závodníka mladšího 18 let (mladistvý)

 
Já_________________________________, níže podepsaný, tímto čestně prohlašuji, že jako zákonný 
zástupce mladistvého_________________________, svým podpisem beru na vědomí, že je mi známé a 
srozumitelné riziko a všechny okolnosti týkající se účasti jmenovaného mladistvého na výše uvedeném 
závodě a tímto svým podpisem dávám výslovný souhlas s účastí jmenovaného mladistvého na tomto 
závodě a dále výslovně souhlasím, že odpovědnost za mladistvého a všechny možné následky, které 
mohou vzniknout při závodě přebírám já osobně. 

 

V____________ dne___________ 2023    _________________________________ 
         Podpis zákonného zástupce 


