
 

SÉRIE ZÁVODŮ SPARTAN RACE 

ZŘEKNUTÍ SE NÁROKŮ, ZPROŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI, UPUŠTĚNÍ OD VYMÁHÁNÍ NÁROKŮ A SVOLENÍ K POUŽITÍ 

OBRAZOVÉHO A ZVUKOVÉHO MATERIÁLU 

 

V přímé souvislosti se mnou („já”, „mé” nebo „mě”), anebo jménem mého dítěte / svěřence (oba dále jako „svěřenec”) účastnící se jako závodník, dobrovolník (nebo jako zaměstnanec) anebo divák 

(v souvislosti s kterýmkoliv ze shora uvedených účastníků) v sérii závodů Spartan Race, Spartan Kids anebo HH, Spartan workout, Varsity Race, DEKAFIT anebo jiných událostí vlastněných, 

organizovaných, licencovaných anebo sponzorovaných společností Spartan Race anebo jinou společností uvedenou v bodě (5) (kterékoliv ze shora uvedených závodů, aktivit a událostí specifikovaných 

jako „závod“), já jménem svým a svého svěřence uznávám, přijímám a souhlasím s podmínkami uvedenými níţe: 

(1) Riziko váţného zranění anebo smrti z činnosti související s účastí na kterémkoliv závodě, jako účastník, je významné a můţe zahrnovat, bez omezení, následující: (i) utonutí; (ii) 

tonutí; 
(iii) podvrtnutí; (iv) nataţení; (v) zlomeniny; (vi) zranění způsobená horkem nebo zimou, včetně popálenin, zranění související s horkem a podchlazení; (vii) syndrom přetíţení; (viii) zranění související 

s činy nebo opomenutími jiných účastníků závodu nebo vozidel; (ix) zvířecí pokousání, pobodání či uštknutí; (x) kontakt s jedovatými rostlinami; (xi) nehody během např. pádlování, horolezectví, 

cyklistiky, pěší turistiky, lyţování, chůze se sněţnicemi, cestování lodí, kamionem, autem nebo jinými, pád z výšky; (xii) srdeční infarkt; (xiii) onemocnění spojená s vystavením se odpadní 

kontaminované vodě či kalu; (xiv) nakaţení se, anebo nemoc včetně COVID-19 anebo jakékoliv jiné onemocnění vyplývající z viru SARS-COV-2 v důsledku vystavení se kontaktu s jinými účastníky 

anebo organizátory (jako jsou definováni v tomto dokumentu); (xv) trvalé ochrnutí; nebo (xvi) smrt. Příslušná pravidla anebo osobní disciplína mohou sníţit toto riziko, avšak riziko váţného zranění 

anebo smrti nadále existuje. 

(2) PO MOŢNOSTI SE KOMPLETNĚ SEZNÁMIT SE VŠEMI INFORMACEMI O TĚCHTO ZÁVODECH, JMÉNEM SVÝM A SVÉHO SVĚŘENCE, JÁ (NÍŢE PODEPSANÝ/Á) VĚDOMĚ, 

DOBROVOLNĚ A SVOBODNĚ PŘIJÍMÁM A AKCEPTUJI VŠECHNA TATO RIZIKA, A TO ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ, I POKUD VYPLÝVAJÍ Z NEDBALOSTI, JEDNÁNÍ ČI OPOMENUTÍ 

ORGANIZÁTORA („zřeknutí se nároků“) specifikovaného níţe, anebo jiných, a přebírám plnou odpovědnost a všechny rizika na sebe anebo mého svěřence zúčastňujícího se tohoto závodu. 

(3) Vědomě a dobrovolně souhlasím s tím, ţe budu dodrţovat všechny aktuální Všeobecné obchodní podmínky (které byly k dispozici) v souvislosti s účastí závodníka na závodu. Pokud bych však 

zpozoroval neobvyklé či značné nebezpečí během své účasti na závodu, já sám anebo můj svěřenec upustím i se svým svěřencem od účasti a na toto nebezpečí upozorním nejbliţšího organizátora. 

(4) COVID-19: Podpisem tohoto dokumentu (zřeknutí se nároků) beru na vědomí nakaţlivou povahu viru SARS-CoV-2 („koronavirus“) a dobrovolně přebírám riziko, ţe já ve svém jménu a případně 

také ve jménu mého svěřence mohu být vystavený anebo nakaţený koronavirem, a to účastí anebo startem na závodech, a ţe toto vystavení nebo nakaţení můţe mít za následek zranění, onemocnění, 

trvalé zdravotní postiţení, anebo smrt. Beru na vědomí, ţe riziko vystavení se koronaviru, anebo osobám s nemocí COVID-19 během závodu můţe vyplývat z jednání, opomenutí anebo mé nedbalosti 

a rovněţ i z nedbalosti jiných účastníků, anebo třetích osob, včetně organizátora. 

Vědomě a dobrovolně souhlasím s tím, ţe během mé účasti na závodu budu dodrţovat všechny potřebné a vyţadované postupy, předpisy a opatření související s bezpečností a zmírňováním rizik 

spojených s COVID-19, sdělených ústně anebo písemně. Takováto opatření mohou zahrnovat, ale nejsou omezená na: (i) všeobecné dodrţování bezpečného odstupu od jiných účastníků (tj. udrţování 

2metrového rozestupu mezi mnou a ostatními jednotlivci); (ii) nošení správného zakrytí tváře; a (iii) časté mytí rukou anebo pouţívání dezinfekčního prostředku na ruce a nedotýkání se tváře. 

Dále, bez ohledu na shora uvedené, prohlašuji, ţe se nezúčastním závodu a ani nebudu závodit, pokud jsem (i) pozitivně testovaný na onemocnění COVID-19; (ii) vykazoval jsem jakékoliv příznaky 

COVID-19; anebo (iii) jsem byl v blízkém kontaktu s osobou, o které je známé, ţe má onemocnění COVID-19 (anebo jakékoliv příznaky onemocnění). 

(5) V maximálním moţném rozsahu povoleném platnými zákony se jménem svým a svého svěřence (připadá-li tato moţnost v úvahu), a také našich zákonných dědiců, právních nástupců, manţelů, 

partnerů, osobních zástupců anebo nejbliţších příbuzných navţdy vzdávám nároků, zprošťuji odpovědnosti a upouštím od vymáhání nároků za společnostmi SPARTAN RACE, INC., 

Adventuredsports, s.r.o., Hlavná 461, Vechec, 094 12 Slovensko, IČO: 50105060; Launch s.r.o., Osadní 869/32, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 07407122, ULMUS 

ENTERPRISE Sp.z o.o., ul. Halná 7/6, 33-380 Krynica-Zdrój, Polsko, IČO: 360384533; ADVENTURED SPORT EVENTS S.R.L., Bucuresti Sectorul 2, Strada ZIDURI INTRE VII, Nr. 19, CORP 

I, CAM. 1, Etaj 7, Ap. I-71, Rumunsko, IČO: 38866510 a HUSR Kft. Debrecen, Mikszáth Kálmán utca 29., Maďarsko, IČO: 1109023032, a jejich jednotlivými vlastníky anebo jednateli a pracovníky, 

ředitele, zaměstnance, smluvní partnery, zástupce, agenty a přidruţené společnosti a je-li to relevantní, přímé či nepřímé mateřské anebo dceřiné společnosti, předchůdce, nástupce, dědice, mediální 

partnery, přidruţené neziskové organizace, sponzory anebo poskytovatele lékařské sluţby (všichni dále jako „organizátoři“) s ohledem na jakékoliv spory, nároky, ztráty a všechny úrazy, invaliditu, 

smrt anebo způsobenou škodu anebo újmu vůči osobě anebo majetku v souvislosti s mou častí anebo účastí mého svěřence na tomto závodu, nebo vyplývající z nedbalosti anebo úmyslného jednání 

organizátorů anebo jiných osob. Dále souhlasím, ţe odškodním, budu bránit a obhajovat organizátory před jakoukoliv odpovědností za škodu, újmu, náklady, nároky nebo jakýmikoliv škodami 

způsobenými účastí závodníka na závodě nebo v souvislosti se závodem, včetně ale ne výlučně, přiměřenými náklady právního zastoupení. 

(6) Jménem svým nebo mého svěřence potvrzuji a stvrzuji, ţe: (i) pokud není níţe uvedeno jinak, jsem starší 18 let a jsem svéprávný a podepisuji se za sebe anebo za svého svěřence; (ii) nejsem 

nemocný, zraněný ani netrpím jinými neduhy, které by mohly ovlivnit mou bezpečnou účast na závodu (anebo mého svěřence); (iii) jsem fyzicky způsobilý a dostatečně připravený, abych se mohl 

podílet na všech činnostech spojených se závodem; a (iv) k datu konání závodu budu disponovat lékařským / zdravotní pojištěním, a to buď individuálně anebo jako součást organizace. Beru 

na vědomí, ţe jako účastník, jménem svěřence (jako jeho zákonný zástupce) jsem si vědom a jsem obeznámen s riziky spojenými s účastí na těchto závodech a moje účast je dobrovolná. 

(7) Jménem svým nebo mého svěřence souhlasím s poskytnutím první pomoci, a jiné lékařské péče a souvisejících sluţeb, včetně evakuace/přepravy, v případě zranění nebo onemocnění v souvislosti 

s účastí na závodě, a zároveň tímto organizátory zprošťuji všech závazků a zavazuji se odškodnit veškeré nároky vyplývající z uvedeného ošetření nebo sluţeb. Mimo to dávám výslovný souhlas 

k nezbytnému pouţití a poskytnutí mých osobních zdravotních informací těmto poskytovatelům lékařské péče, v souladu s poskytovanými sluţbami anebo péčí také s podepsáním jakýchkoliv 

dodatečných dokumentů, které mohou být poţadovány těmito poskytovateli v souladu s informacemi anebo sluţbami. 

(8) Organizátoři si vyhrazují právo odloţit, zrušit, anebo změnit závody, v důsledku povětrnostních podmínek anebo jiných faktorů mimo kontrolu organizátorů, které by mohly mít vliv na zdraví 

anebo bezpečnost účastníků. Organizátoři, včetně společnosti Spartan Race, Inc. nejsou povinni vrátit účastníkům jakékoliv registrační poplatky z důvodu zrušení závodu. 

(9) Jménem svým anebo mého svěřence, neodvolatelně a neomezeně uděluji organizátorům souhlas neomezeně pouţívat, reprodukovat, prodávat, šířit a distribuovat všechny fotografie, obrázky, 

videonahrávky, filmy, nahrávky či jakékoliv jiné vyobrazení mě nebo mého svěřence během účasti na závodu anebo na souvisejících aktivitách pro jakýkoliv právně konformní účel, a to na neomezený 

čas. Jsem si vědom, ţe jako účastník závodů nemám nárok na odměnu v souvislosti s tímto souhlasem. Dále neodvolatelně a bezpodmínečně uděluji svolení organizátorům k filmování, pořizování 

videonahrávek a zaznamenávání mně jako účastníka na závodech a k jejich následnému televiznímu vysílání, prodeji, distribuci a jinému vyuţití obdobným způsobem, pokud organizátoři usoudí, ţe to 

bude vhodné. Toto svolení by mělo zahrnovat neomezená a neodvolatelná práva pro organizátory, a to bez jakékoliv kompenzace účastníkovi, pouţívat, reprodukovat anebo vysílat jméno účastníka, 

přezdívku, podobu, hlas, fotografii, podpis v souvislosti se závodem. Beru na vědomí, ţe organizátoři mají neomezené autorské právo vztahující se na celý svět, pouţívat, publikovat, vysílat a jinak šířit 

vyobrazení anebo informace o účastníkovi a všechny nebo jakékoliv části závodu, v které se účastník můţe objevit, v kterémkoliv rádiu, síti, kabelových a místních televizních programech a ve všech 

tištěných materiálech a v jakýchkoliv jiných formátech anebo médiích (včetně elektronických médií), které jsou známé nyní nebo budou objeveny v budoucnosti, a to opakovaně a bez jakékoliv 

kompenzace účastníkovi.  

(10) Dále, tímto uděluji souhlas se zasíláním speciálních obchodních nabídek organizátorům a jejich obchodním partnerům s oprávněním tento konkrétní souhlas kdykoli odvolat. 

(11) S ohledem na a z důvodu, ţe mi bylo dovoleno se zúčastnit těchto závodů jako účastník, se zříkám práva a souhlasím s tím, ţe nebudu po organizátorech vymáhat všechny současné a budoucí 

nároky, v souvislosti s mou účastí na závodech jimi organizovanými, a rovněţ i za mé dědice, manţely, partnera, osobního zástupce anebo nejbliţší příbuzné. 

(12) Pokud se jakékoliv ustanovení tohoto dokumentu (zřeknutí se nároků, zproštění odpovědnosti, upuštění od vymáhání nároků a svolení k pouţití obrazového a zvukového materiálu) stane 

rozhodnutím soudu s příslušnou jurisdikcí, v jakémkoliv ohledu neplatné nebo nevykonatelné, pak, v plném rozsahu povoleném příslušnými zákony, zůstávají v platnosti a účinnosti všechny ostatní 

ustanovení tohoto dokumentu. 

(13) ÚČASTNÍCI ZÁVODU ELITE A OSTATNÍ, KTEŘÍ SOUTĚŢÍ O FINANČNÍ VÝHRY: Dobrovolně souhlasím s tím, aby mi byl odebrán vzorek moči během testování, které provedou 

organizátoři anebo agenti. Dále beru na vědomí, ţe určité léky na předpis nebo volně prodejné léky mohou ovlivnit výsledky těchto testů, a před provedením testů budu organizátory informovat o všech 

lécích na přepis či volně prodejných lécích, které uţívám. Dále opravňuji organizátora k pouţití všech informací a zpráv, včetně výsledků testů týkajících se screeningu či testování vzorku(ů) mé moči 

organizátorům nebo jejich agentům. Organizátoři a jejich jednatelé, zástupci, zaměstnanci a agenti se tímto zprošťují právní odpovědnosti či závazku v souvislosti s jakýmkoliv testováním, tak jak je to 

uvedeno v tomto dokumentu. 

(14) Elektronická forma tohoto dokumentu se v kaţdém ohledu pokládá za rovnocennou papírové formě. Svobodným a dobrovolným podepsáním tohoto dokumentu v elektronické nebo papírové 

formě prohlašujete, ţe s ním souhlasíte. Elektronická verze tohoto dokumentu můţe být kdykoli odvolána s platností odvolání po datu konání nejbliţšího závodu, na který máte zakoupenou registraci. 

 

PŘEČETL JSEM A PLNĚ POCHOPIL TOTO ZŘEKNUTÍ SE NÁROKŮ. ROZUMÍM, ŽE JEHO PODPISEM JSEM SE VZDAL PODSTATNÝCH PRÁV, A TENTO PODPIS JSEM 

UČINIL SVOBODNĚ, DOBROVOLNĚ A VÁŽNĚ. 

 
 

Jméno: Datum narození: 

Příjmení: Identifikační doklad číslo: 

Podpis:  

 


