
PROHLÁŠENÍ A SOUHLAS S ÚČASTÍ V ZÁVODU 

 

Pořadatel závodu: Kostitřas, z.s., se sídlem Vrchlického 13, 270 34 Čistá, IČ 06298656 

V případě účastníků mladších 18 let, potvrdí toto prohlášení a souhlas zákonný zástupce 
nezletilého účastníka. Pak se jednotlivými osobními údaji a osobnostními právy rozumí 
údaje a práva nezletilce. 

Potvrzením tohoto dokumentu: 

a) se závazně přihlašuji k závodu horských kol Břežanský Kostitřas a zavazuji se uhradit 
pořadatelem určené startovné,  

b) prohlašuji, že budu dodržovat veškeré pokyny pořadatele závodu, 

c) souhlasím s podmínkami závodu a jsem si vědom zejména těchto skutečností: 

I. závod se jede na pozemních komunikacích za plného silničního provozu a provozu na 
komunikacích, lesních cestách, polích, lesích a zavazuji se proto dodržovat pravidla 
stanovená platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve 
znění pozdějších předpisů), 

II. není mi známa žádná překážka spočívající zejména v mém zdravotním stavu, která by mi 
bránila v účasti v závodu, 

III. beru na vědomí, že mám povinnost jednat obezřetně vůči sobě i dalším účastníkům 
závodu a že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví, pokud k ní 
nedošlo porušením jeho povinností; a že vzhledem k podmínkám závodu pořadatel 
nemůže odpovídat za škodu na movitých věcech, pokud věci protokolárně nepřevzal do 
své úschovy, 

IV. budu se důsledně řídit pokyny pořadatele, udržovat pořádek a budu v maximální možné 
míře ohleduplný k životnímu prostředí; v opačném případě odpovídám pořadateli za 
škodu, kterou způsobím, 

V. v případě zrušení závodu bez zavinění pořadatele zejména v důsledku vyšší moci (např. 
živelné pohromy, administrativní zásah příslušných orgánů v případě výjimečných 
událostí, atd..), se startovné nevrací, 

d) potvrzuji, že všechny údaje jsem zde uvedl pravdivě a jsem si vědom skutečnosti, že v 
případě uvedení nepravdivých údajů odpovídám pořadateli za jakoukoliv škodu, která mu tím 
vznikne. 

Potvrzením tohoto dokumentu dále: 

1) beru na vědomí, že pořadatel bude zpracovávat mé osobní údaje (jméno, příjmení, pohlaví, 
případně datum narození, telefon, e-mail, adresa) pro účely evidence účastníků, tj. souhlasím 
zejména s ukládáním těchto údajů na nosiče dat, upravováním, vyhledáváním v nich, tříděním a 
likvidací v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a to až do odvolání písemnou formou na adrese sídla pořadatele nebo 
emailem na info@brezanskykostitras.cz.  

2) souhlasím se zpracováním osobních údajů ve stejném rozsahu jako v bodě 1) výše pro účely 
zasílání informací o sportovních závodech a jiných obdobných akcích. 

Potvrzuji, že jsem byl seznámen se skutečností, že poskytování osobních údajů dle bodu 1 a 2 
výše je dobrovolné, ovšem odepření poskytnutí údajů uvedených v bodě 1 výše nebo odvolání 
souhlasu s jejich zpracováním nebo předáváním třetím osobám může mít za následek omezení 
nebo vyloučení některých služeb poskytovaných v můj prospěch pořadatelem či třetími osobami. 



Potvrzuji, že jsem byl seznámen se svým právem (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu 
osobních údajů, (iii) požadovat vysvětlení od pořadatele v případě, že pojmu podezření, že 
zpracováním osobních údajů je narušena ochrana mého osobního a soukromého života nebo že 
osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) požadovat nápravu situace, 
která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání osobními údaji, jejich 
opravou, doplněním či odstraněním. 

3) v souladu s § 85 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a v souladu s dalšími právními 
předpisy dávám souhlas s užitím svých písemných projevů, obrazových snímků, své podobizny 
a obrazových i zvukových záznamů týkajících se mé osoby nebo mých projevů osobní povahy 
pořízených v souvislosti s pořádáním závodu a předáváním výhry pro komerční účely na všech 
komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich 
následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného 
díla. Tento souhlas uděluji bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního 
omezení, a můžu jej kdykoli písemně odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým 
oprávněný subjekt – spolek Kostitřas z.s. tyto údaje v souladu s jejich určením poskytne. 

Oznámení pořadatele: 

Zájemcům o účast v závodě doporučujeme uzavřít k tomu účelu pojistnou smlouvu. 
 

 

Účastník závodu 

Jméno, příjmení  …………………………………………………….. 

Datum podpisu   ……………………………………………………… 

 

 

Podpis účastníka závodu (zákonného zástupce)……………………………………………. 

 


