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Souhlas se zpracováním osobních údajů
Vyplněním a odesláním registračního formuláře dává každý účastník závodu pořádaného
spolkem Ski Polevsko, z.s. IČ 62237292, dále jen „Pořadatel“, souhlas se zpracováním a
využitím údajů o svých osobních údajů pro účely organizace a realizace závodu, včetně
evidence výsledků závodu, dále a pro marketingové účely pořadatele, a to včetně jména, roku
anrození, e-mailové a poštovní adresy. Součástí tohoto souhlasu je též souhlas s ukládáním
osobních údajů účastníka na nosiče dat, vyhledávání v nich a další nakládání s nimi v souladu
se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Každý účastník závodu dále dává vyplněním a odesláním registračního formuláře Pořadateli
bezúplatný souhlas k pořízení a použití a ke zpracování obrazových i zvukových záznamů své
osoby, své podobizny, a jiných projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s konáním
závodu, tj. především pořízených před závodem, během závodu i v jeho cíli v jakékoliv formě
a bez omezení pro účely marketingu, reklamy a propagace Pořadatele, jeho činnosti, akcí a
závodů pořádaných Pořadatelem, a to bez nároku na jakoukoliv odměnu. Účastník dává
současně svolení k užití a rozšiřování obrazových i zvukových záznamů své osoby, své
podobizny, a jiných projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s konáním závodu a
jejich rozmnoženin v jakékoli podobě za účelem reklamy a propagace Pořadatele, též
například v tiskové reklamě (letáky, články, brožury, plakáty apod.), v elektronických
médiích (internet) a v audiovizuálních reklamních spotech.
Účastník prohlašuje, že vyplněné údaje v přihlášce jsou úplné, přesné a pravdivé.
Souhlas s podmínkami a pravidly závodu
Vyplněním a odesláním registračního formuláře vyjadřuje každý účastník závodu pořádaného
spolkem Ski Polevsko, z.s. svůj souhlas s pravidly a podmínkami závodu uvedenými na
www.skipolevsko.estranky.cz/clanky/beh-lyzaru.html.
Účastník zejména souhlasí s tím, že se závodu účastní na vlastní nebezpečí a je si vědom(a),
že Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za případné zranění běžce nebo vznik jiné újmy v
souvislosti s účastí v závodu. Dále prohlašuje, že bere na vědomí pravidla závodu, bude se
pohybovat jen po vyznačené trase závodu. Účastník tímto prohlašuje, že disponuje
požadovanými znalostmi o sportu ve vybrané disciplíně a potvrzuje, že je fyzicky a psychicky
způsobilý se této disciplíny zúčastnit. Účastník bere na vědomí, že se pohybuje na území
CHKO Lužické hory a bude se chovat ohleduplně k přírodě. Účastník prohlašuje, že bude
vždy dodržovat pravidla v duchu Fair play. Účastník je informován o tom, že pořadatelem
nebylo uzavřeno žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi v
souvislosti s účastí v závodě. Pořadatel nebere odpovědnost za odložené věci v prostoru
startu a cíle na Jedličné.

