ČESTNÉ VYHLÁSENIE!
Ja dole podpísaný,
meno a priezvisko:
trvalým bydliskom:
dátum narodenia
Číslo OP alebo pasu:
Meno a priezvisko zákonného zástupcu*:
trvalým bydliskom*:
Číslo OP alebo pasu*:
*Vyplní len zákonný zástupca neplnoletého účastníka pretekov
(ďalej len „Účastník“)
Týmto na základe predmetného čestného prehlásenia, mojej slobodnej a vážnej vôle, ktorá je
uskutočnená v predpísanej forme a za nie nápadne nevýhodných podmienok prehlasujem, že
súhlasím s nižšie uvedenými ustanoveniami.
1. Účastník pretekov LIPTOV RIDE a všetkých sprievodných akcií (ďalej len „Preteky“) sa

týmto neodvolateľne vzdáva nároku na náhradu škody, ktorý by mu mohol vniknúť v
prípade ak Účastník alebo jeho tím utrpí akúkoľvek škodu priamo či nepriamo, a to buď
formou telesnej ujmy, škody na majetku, straty pracovnej schopnosti alebo bolesti a utrpenia
z dôvodov alebo v dôsledku jeho účasti ako súťažiaceho alebo ako diváka na Pretekoch,
ktoré sa budú konať dňa 06.04.2019 v okrese Liptovský Mikuláš.

2. V zákone ustanovenom rozsahu bude toto vzdanie sa nároku na náhradu škody zaväzovať
manžela/manželku Účastníka, rodinných príslušníkov Účastníka a nadobúdateľov právneho
titulu zo zákona a bude sa vzťahovať na akýkoľvek nárok, ktorý môže ktorákoľvek z vyššie
uvedených osôb mať voči Organizátorovi, jej zástupcom, agentom, subdodávateľom a
akejkoľvek ďalšej osobe zúčastňujúcej sa Pretekov aktívne alebo ako divák.
3. Pre záujemcov o účasť na Pretekoch mladších ako 18 rokov je nutný písomný súhlas

rodičov, eventuálne zákonného zástupcu zodpovedného za záujemcu mladšieho ako 18
rokov.

4. Účastník sa zaväzuje, že sa bude chovať podľa pravidiel a pokynov Organizátorov, s ktorými
bol riadne oboznámený emailom, na stránke liptovride.sk a pri registrácii. Účastníkovi bolo
doporučené použitie ochranných pomôcok podľa jednotlivých disciplín nasledovne: Behreflexný prvok, Skialpinizmus- prilba, mačky, Freeride- prilba, lavínová výbava
(vyhľadávač, sonda, lopata), Bicykel- reflexný prvok, prilba, Kajak- helma, vesta.
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5. Účastník týmto prehlasuje a potvrdzuje, že má v súčasnej dobe uzatvorené adekvátne
individuálne, úrazové a iné poistenie, ktoré v plnom rozsahu pokrýva jeho účasť na
Pretekoch a týmto oslobodzuje Organizátora, OZ LIPTOV RIDE od zodpovednosti za
nároky, ktoré by vznikli tretím stranám.
6. Účastník týmto udeľuje Organizátorovi súhlas na nahrávanie, filmovanie, vytváranie

mediálnych výstupov, využívanie jeho mena, zobrazenia, hlasu, vzhľadu a športového
výkonu k vytvoreniu audiovizuálneho a akéhokoľvek iného diela; k televíznemu a inému
šíreniu vo všetkých formách; k zaobstaraniu ľubovoľného množstva kópii a k použitiu
týchto kópii všetkými komerčnými i nekomerčnými spôsobmi za účelom propagácie OZ
LIPTOV RIDE; k vytvoreniu ďalšieho audiovizuálneho diela a iného diela a k využitiu tohto
ďalšieho diela v rozsahu stanovenom v tomto odseku.

7. Každému tímu bude pred Pretekmi vydaný jeden čip, ktorý si predàvajú ako štafetový kolík.
Účastník týmto prehlasuje, že si je vedomý, že za poškodenie alebo stratu čipu nesie
zodpovednosť. Čip je Účastník Pretekov povinný vrátiť po ukončení Pretekov. Ak tak
neurobí, alebo ak čip stratí, bude tím povinný uhradiť sumu 70,00 EUR.
8. Účastník týmto prehlasuje, že bol riadne a úplne oboznámený s pravidlami Pretekov a
bezpečnostnými pravidlami a zaväzuje sa, že bude všetky tieto pravidlá dodržiavať.
9. Účastník sa zaväzuje zúčastniť sa súťažných disciplín a podávať športový výkon takým
spôsobom, aby nespôsobil ujmu na zdraví alebo majetku sebe či ostatným súťažiacim alebo
divákom či Organizátorom. Porušenie tohto záväzku bude mať za následok zbavenie
Organizátora akejkoľvek zodpovednosti za ujmy či škody spôsobené v dôsledku tohto
porušenia
10. Účastník, poprípade jeho zástupca, prehlasuje, že je spôsobilý spraviť toto Vyhlásenie a že si
riadne prečítal a pochopil podmienky tohto Vyhlásenia a podpísal ho po dôkladnom zvážení.
11. Pokiaľ by sa akékoľvek ustanovenie tohto čestného Vyhlásenia stalo protiprávnym či

nevymáhateľným, zostávajúca časť tohto Vyhlásenia ostane naďalej v platnosti.

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM A ZVEREJNENÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Svojim podpisom dávam súhlas OZ LIPTOV RIDE, Žiarska 601/1, 03104 Liptovský Mikuláš,
IČO: 50076345 na spracovanie, zverejnenie a poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov v
zmysle Nariadenia EÚ č. 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov na účely vedenia evidencie účastníkov Pretekov.
Na dôkaz toho Účastník, poprípade jeho zástupca, podpisujú toto Vyhlásenie.
Dňa 06.04.2019 v Liptovskom Mikuláši, Slovenská republika.

_________________________

______________________

Účastník
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