INFORMOVANÝ SÚHLAS
ÚČASTNÍKA PODUJATIA
KYSUCKÁ STOVKA 2020
(6.-8. marec 2020)
JA, DOLU PODPÍSANÝ ÚČASTNÍK PRETEKOV KYSUCKÁ STOVKA 2020 (UVEĎTE VAŠE MENO A PRIEZVISKO)

___________________________________________________________________________________________

NARODENÝ DŇA ____________________________________________ POTVRDZUJEM SVOJÍM PODPISOM, ŽE:
- som sa oboznámil(a) so základnými informáciami o pretekoch Kysucká stovka 2020 (ďalej je celý názov
a ročník pretekov Kysucká stovka 2020 v tomto dokumente zastúpený slovom „Preteky“) a takisto aj s ďalšími
informáciami a odporúčaniami od organizátorov Pretekov zverejnenými na webových stránkach
www.kysuckastovka.wbl.sk a zároveň som bol zo strany organizátorov Pretekov informovaný prostredníctvom
informačného e-mailu.
- som sa oboznámil(a) s Pravidlami Pretekov zverejnenými na webových stránkach www.kysuckastovka.wbl.sk a
tieto pravidlá sa zaväzujem počas celého trvania Pretekov dodržiavať.
- som sa oboznámil(a) s trasou pretekov Pretekov, informácie o ktorej sú zverejnené na webových stránkach
www.kysuckastovka.wbl.sk.
- som informovaný(á) o charaktere, priebehu a ďalších podmienkach Pretekov.
- mi nie je známa žiadna prekážka v mojom zdravotnom stave, fyzickom stave a psychickom stave, ktorá by mi
bránila v účasti na Pretekoch, alebo ohrozila moju bezpečnosť počas trvania Pretekov. Ako účastník/-níčka
Pretekov potvrdzujem, že som na tieto Preteky dostatočne pripravený(á) a som si vedomý(á) rizík vyplývajúcich
z účasti na Pretekoch takéhoto charakteru.
- som si vedomý(á) odporúčania organizátora Pretekov: absolvovať pred Pretekmi individuálnu lekársku
prehliadku, najmä v prípade, ak som prekonal(a) infekčné ochorenie (angína, chrípka atď.) za obdobie
posledných 6 až 8 týždňov pred štartom Pretekov.
- sa Pretekov zúčastňujem z vlastnej vôle a na vlastné nebezpečenstvo. Akceptujem, že organizátor Pretekov
nenesie zodpovednosť za prípadné zranenie mojej osoby vzniknuté počas trvania týchto Pretekov. Beriem na
vedomie a akceptujem, že nie som oprávnený(á) požadovať od organizátora Pretekov finančnú náhradu alebo
uplatňovať iné nároky v prípade zranenia vzniknutého mojej osobe počas trvania týchto Pretekov. Prehlasujem,
že som si vedomý(á) zodpovednosti a rizík spojených s mojou účasťou na Pretekoch.
- organizátor Pretekov nenesie zodpovednosť za akékoľvek moje konanie, ktoré by bolo v rozpore
s informáciami o Pretekoch uvedenými na webových stránkach www.kysuckastovka.wbl.sk resp. ktoré by bolo
v rozpore s Pravidlami týchto Pretekov alebo v rozpore s pokynmi organizátora týchto Pretekov, či ním
poverených osôb (najmä dobrovoľníkov a zdravotníkov pôsobiacich na Pretekoch).
- organizátor Pretekov nenesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu mnou spôsobenú počas trvania týchto
Pretekov tretím osobám na zdraví alebo na majetku.
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- som si vedomý(á) toho, že organizátorom Pretekov nebolo uzatvorené žiadne osobitné poistenie pre náhradu
škody, ktorá by mohla účastníkovi vzniknúť v súvislosti s účasťou na Pretekoch
- beriem na vedomie, že zdravotnícke služby organizátora Pretekov sú poskytované len na vopred oznámenom
stanovšti (resp. stanovištiach) v rozsahu prvej pomoci v prípade nehody.
- organizátor Pretekov, resp. dobrovoľníci a predovšetkým zdravotníci pôsobiaci na týchto Pretekoch, majú v
záujme ochrany zdravia účastníkov týchto pretekov právo zastaviť účastníka, ktorý bude javiť známky prílišného
vyčerpania a bude hroziť zásadné ohrozenie jeho bezpečnosti, zdravia alebo života. V prípade zdravotných
komplikácií, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť, zdravie alebo život účastníka Pretekov, majú právo rozhodnúť o
ukončení jeho účasti na Pretekoch alebo o jej prerušení na nevyhnutný čas.
- som si vedomý(á) toho, že organizátor Pretekov si vyhradzuje právo zmeny trasy a programu týchto Pretekov,
ako aj prerušenia, predčasného ukončenia alebo zrušenia týchto Pretekov, a to predovšetkým za účelom
zaistenia bezpečnosti účastníkov Pretekov. V prípade takejto zmeny trasy, prerušenia Pretekov, predčasného
ukončenia alebo zrušenia Pretekov nevzniká účastníkom Pretekov nárok na vrátenie štartovného poplatku ani
jeho časti.
- som si vedomý(á) toho, že organizátor Pretekov zodpovedá za povolenie pre využitie miesta určeného
k usporiadaniu Pretekov. Predovšetkým ide o miesto štartu, miesta občerstvovacích staníc (kontrolných
stanovíšť), miesto cieľa a trasu Pretekov. Organizátor však nenesie zodpovednosť ani neposkytuje záruku za stav
trasy Pretekov, alebo za podmienky konania Pretekov dané napríklad počasím alebo inými nepredvídateľnými
okolnosťami (organizátor nie je zodpovedný za poveternostné podmienky v dobe konania pretekov Pretekov).
- sa zaväzujem dodržiavať všetky pokyny od organizátora Pretekov ako aj pokyny od dobrovoľníkov a
od zdravotníkov pôsobiacich na týchto Pretekoch, a to počas celého trvania Pretekov.
- sa zaväzujem mať pri sebe počas trvania Pretekov kompletnú povinnú výbavu uvedenú v Pravidlách na
webstránke www.kysuckastovka.wbl.sk, o ktorej som bol informovaný aj prostredníctvom informačného emailu.
- som si vedomý(á) toho, že som povinný(á) dodržiavať legislatívu SR, menovite Zákon č. 543/2002 o ochrane
prírody a krajiny.
- budem dodržiavať dopravné predpisy a zvýšim svoju opatrnosť tam, kde trasa Pretekov prechádza cez
pozemné komunikácie s premávkou.
- súhlasím, aby moja účasť na Pretekoch bola zaznamenaná v audiovizuálnej forme organizátorom Pretekov
alebo ním poverenými osobami (najmä dobrovoľníkmi, fotografmi, kameramanmi), pričom súhlasím, aby
záznamy alebo fotografie vytvorené pred, počas a po skončení Pretekov na mieste ich konania boli použité
organizátorom Pretekov alebo ním poverenými osobami na účel prezentácie Pretekov bez nároku účastníka
Pretekov na odmenu.
- prehlasujem, že všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé. Toto prehlásenie potvrdzujem svojím podpisom.

Podpis účastníka Pretekov Kysucká stovka 2020: _______________________________________________

Miesto a dátum: _____________________________________________________________________________
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