
PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA AKCE 

Já, níže podepsaný účastník cyklistického závodu „O DUŠU“, který se koná dne 19. 

6. 2021 v Charvátské Nové Vsi (dále jen „Akce“), beru na vědomí, že Slovácký 

krúžek “Charvatčané“, z.s., IČ 26596121 jako organizátor závodu (dále jen 

„organizátor“), neodpovídá za možnou škodu na zdraví a majetku, která vznikne 

účastníkům v souvislosti se závodem (zejména riziko zranění či jiné újmy na zdraví, 

riziko smrti, riziko újmy na majetku). Dále beru na vědomí, že Akce je určena pro 

účastníky starší 15 let. Dítě mladší 15 let se závodu může účastnit pouze 

v doprovodu dospělé osoby, která za něj nese plnou zodpovědnost.  

Jako účastník Akce se zavazuji následující:  

- Dodržovat platná pravidla silničního provozu dle Zákona o provozu na 

pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a beru 

na vědomí rizika závodu, který se koná za plného silničního provozu. 

- Účastnit se Akce na kole v dobrém technickém stavu, s pevným (jedním) 

převodem, bez zaklapávacích pedálů, pedálů s klipsnami a šířkou pláště min. 32 

mm. 

- Závodit čestně s ohledem na zdraví a bezpečnost vlastní i ostatních závodníků. 

Dodržet určenou trasu  Charv. N. Ves – Poštorná – Valtice – Lednice – Charv. N. 

Ves podle nákresu, který je přílohou tohoto Prohlášení. Start a cíl je vyznačen u 

hostince U Buvola v Charvátské Nové Vsi.  Start směr točna, dojezd do cíle je 

opačným směrem. Délka trasy 23,1 km.  

V souvislosti s mou účastí na Akci uznávám, přijímám a souhlasím s následujícím:   

- Neodvolatelně se vzdávám jakýchkoliv právních nároků nebo závazků v případě 

újmy na zdraví, invalidity, smrti či škody na majetku, utrpěných v souvislosti s 

účastí na Akci, které účastníku Akce přiznává právní řád České republiky, vůči 

organizátorovi Akce. 

- Uděluji neodvolatelné a neomezené svolení ve prospěch organizátora k použití 

mého jména v souvislosti s mou účastí na Akci, a zříkám se práva na jakoukoliv 

budoucí náhradu škody, na kterou jinak mohu mít nárok v důsledku používání 

mého jména.   



- Uděluji neodvolatelné a neomezené svolení ve prospěch organizátora k 

pořízení fotografií, podobizen, videí a jiných nahrávek v souvislosti s mou účastí 

na Akci a jejich následnému použití, zveřejňování, reprodukování, šíření a 

distribuování v neomezeném rozsahu po neomezenou dobu všemi způsoby 

užití bez teritoriálního omezení, a to bez jakékoliv náhrady či úplaty pro moji 

osobu.   

- Souhlasím se zpracováním osobních údajů a dávám organizátorovi v souladu se 

zákonem č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením (EU) 

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů – „ GDPR“), souhlas se zpracováním a použitím svých osobních údajů v 

rámci činnosti pořadatele.   

Čestně prohlašuji, že jsem ke dni podpisu tohoto prohlášení plně svéprávný, že 

jsem se seznámil s obsahem tohoto prohlášení před jeho podpisem a že plně 

chápu jeho obsah.  

Prohlašuji, že jsem zdráv, v dobré fyzické kondici a nebylo mi ošetřujícím lékařem 

doporučeno se Akce neúčastnit. Akce se zúčastním na vlastní nebezpečí. 

Podpisem tohoto prohlášení svobodně, dobrovolně a vědomě uznávám a 

akceptuji veškerá rizika spojená s mojí účastí i případnou účastí mého svěřence na 

Akci a veškerou odpovědnost přebírám na sebe. 

Organizátor si vyhrazuje nárok na možné změny. 

 


