SVATOVÁCLAVSKÝ POCHODOBĚH ANEB POHÁR
PIVOVARSKÝCH KVĚTOBORCŮ ANÓBRŽ Z PIVOVÁRU DO
PIVOVÁRU – dále jen pochodoběh
PRAVIDLA ZÁVODU / STARTOVNÍ PODMÍNKY
ÚČASTNÍCI ZÁVODU
1a) Pochodoběh je extrémní sportovní akce, ve které mohou startovat jen osoby starší 18 let.
1b) Každý účastník závodu svou registrací, zaplacením startovného, a nastoupením prohlašuje, že:
a) disponuje požadovanými znalostmi o závodu a potvrzuje, že je fyzicky a psychicky způsobilý se závodu
zúčastnit. (Účastník bere na vědomí doporučení pořadatele absolvovat před závodem individuální lékařskou
prohlídku!)
b) je obeznámen s tím, že pořadatel závodu nezodpovídá a neposkytuje žádnou záruku za stav tratí, jejich
funkci nebo specifické podmínky soutěže dané např. počasím nebo jinými zvláštnostmi. Pokud bude nutné
během závodu použít veřejnou cestu, pozemní komunikaci nebo jinou dopravní plochu bere účastník na
vědomí, že je třeba dodržet na takových komunikacích pravidla silničního provozu;
c) si je vědom důsledků spojených se svou účastí v soutěži, které se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí.
Zejména si je vědom, že není oprávněn požadovat po pořadateli finanční plnění nebo uplatňovat jiné nároky v
případě jakéhokoliv zranění nebo jiné škody, které utrpí v souvislosti s účastí v závodu;
d) bere na vědomí, že pořadatel během soutěže nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci.
e) je informován o tom, že pořadatelem nebylo uzavřeno žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené
účastníkovi v souvislosti s účastí v soutěži; pořadatel nezajišťuje pojištění účastníků!
f) byl důkladně poučen o průběhu závodu a zvláštnostech tréninkových možností, jakož i o dalších
souvisejících nebezpečích. Účast v závodu závisí jen na vlastním zvážení a rozhodnutí;
g) byl pořadatelem dostatečně seznámen a obdržel veškeré informace ohledně pravidel, bezpečnosti, fair-play a
dalších podmínek soutěže, jakož i eventuálních následků s účastí spojených;
h) netrpí žádnou závažnou nemocí nebo závažným onemocněním;
i) startuje v tomto závodě výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko. Pořadatel nenese
odpovědnost za zdraví a život závodníka během celé sportovní soutěže, ani během případného tréninku a
doprovodných akcí;
j) v lese nebude rušit klid a ticho, poškozovat stromy a keře, vstupovat do míst oplocených nebo označených
zákazem vstupu, vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví, kouřit, rozdělávat
nebo udržovat otevřené ohně, znečišťovat les odpady a odpadky
k) je povinen poskytnout první pomoci zraněnému závodníkovi!
l) musí dodržovat standardní pravidla Fair-play;
m) do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří splňují bez výhrad pravidla závodu a jsou v dobrém
zdravotním stavu;
n) je obeznámen s tím, že pořadatel závodu nezodpovídá a neposkytuje ubytování pro účastníky závodu, každý
účastník si zajišťuje ubytování samostatně.
m) prohlašuji, že nastoupím do závodu pouze v případě, že:
- se u mne neprojevují a v posledních dvou týdnech příznaky virového infekčního onemocnění (např.
horečka, kašel, dušnost, bolesti svalů, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
- jsem nebyl/a diagnostikován/a COVID-19 pozitivní,
- mi nebyla nařízena karanténa v důsledku diagnostikovaného COVID-19 onemocnění/kontaktu
s COVID-19 pozitivní osobou,
- jsem se v posledních dvou týdnech (vědomě) nesetkal/a s COVID-19 pozitivní osobou.
Seznámil jsem se s pravidly pochodu a prohlášením účastníka a tyto budu dodržovat. Pochodu se zúčastňuji na
vlastní nebezpečí.
V Kostelci nad Černými lesy před pochodoběhem konaném 24. září 2022

