OFR ANGLIČÁK 2022 (ďalej ANGLIČÁK)
VYHLÁSENIE O PRÁVNEJ ZODPOVEDNOSTI PRI UJME NA ZDRAVÍ A AUTORSKÝCH PRÁVACH
Vyhlásenie účastníka o súhlase s podmienkami pretekov
ORGANIZÁTOR
Zastúpená:

ANGLIČÁK s.r.o., Višňová 15, Malinovo 90045, IČO 54 364 442
Iveta Vepy Haulíková, konateľka, Alexandra Raffay, konateľka, David Vepy, konateľ, Michal Šefčík, konateľ

ŠTARTOVNÉ ČÍSLO
____________________________________________
(štartovné číslo bude vyplnené na mieste registrácie)

ÚČASTNÍK
Meno a priezvisko účastníka (tlačeným):

_________________________________________________________________________________________________

Dátum narodenia:

___________________________ Trvalé bydlisko: ________________________________________________________

Mobilný kontakt:

_____________________________________________ E-mail: _____________________________________________

KONTAKT NA INÚ OSOBU PRE PRÍPAD NÚDZE (u osôb do 18 rokov kontakt na právneho zástupcu)
Meno a priezvisko (tlačeným):

_________________________________________________________________________________________________

Mobilný kontakt:

_____________________________________________ E-mail: _____________________________________________

Podmienky som si prečítal a rozumiem im a súhlasím s nimi. Preberám všetky rizíká vyplývajúce z účasti na tomto podujatí, nesiem plnú zodpovednosť za svoje prípadné zranenie alebo nehody a
nebudem voči organizátorom uplatňovať žaloby alebo vymáhať škody. Beriem na vedomie a súhlasím s tým, že organizátor nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté na zdraví, majetku a
vecí účastníkov pretekov. Za prípadnú škodu na zdraví, majetku a vecí zodpovedá účastník pretekov, ktorý tuto škodu spôsobil. Som si vedomý toho, že som povinný zaistiť svoju bezpečnosť a
neohrozovať svojím konaním bezpečnosť ostatných účastníkov pretekov. Osoby vo veku do 18 rokov sú povinné k registrácii doložiť písomný súhlas rodiča.
1. Svojim podpisom na tomto dokumente beriem na vedomie, že akákoľvek účasť mojej osoby na akýchkoľvek pretekoch zo série ANGLIČÁK a jemu podobných akciách môže byť životu nebezpečná. Ďalej
som si vedomý toho, že v súvislosti s pretekmi ANGLIČÁK, ktorých sa zúčastňujem, hrozí mojej osobe nebezpečenstvo vážneho zranenia/ či smrti, resp. ďalšie iné závažné následky, akými môžu byť napr. :
(i) utopenie a topenie sa, (ii) podvrtnutie, vyvrtnutie, vykĺbenie končatín, (iii) preťaženie, presilenie, (iv) zlomeniny, (v) zranenia z tepla a chladu, vrátane popálenín, choroby súvisiace s horúčavou, úpal a
podchladenie, (vi) úrazy zahrňujúce konanie alebo nedbalosť iného účastníka pretekov alebo vozidiel, (vii) uhryznutie a uštipnutie hmyzom a iných zvierat, (viii) kontakt s jedovatými rastlinami, (ix) iné
fyzické zranenia, (x) psychické traumy (xi) úrazy zahrňujúce, ale nie výhradne, vodné atrakcie, horolezectvo, cyklistiku, turistiku, lyţovanie, sánkovanie, cestovanie loďou, nákladným autom, autom alebo
iné pohodlie, pád z výšky, (xii) srdcový infarkt, (xiii) choroby spojené s vystavením sa kontaminovanej vody fekáliami alebo kalom, (xiv) syndróm nadmerného preťaženia organizmu, (xv) trvalá paralýza,
trvalé ochrnutie; a / alebo (xvi) smrť, (xvii) ďalšie nehody, ktoré môžu nastať následkom disciplín absolvovaných v rámci pretekov ANGLIČÁK. Dodržiavanie pravidiel, slušné správanie a osobná disciplína
môžu toto riziko výrazne znížiť až eliminovať.
2. Aj keď pravidlá súťaže, technické zabezpečenie trate a osobná disciplína každého súťažiaceho môže znížiť riziko nehody, riziko vážneho zranenia stále je a existuje, s čím som riadne oboznámený a
prejavujem súhlas s vyššie uvedenými rizikami. Ďalej som si vedomý toho, že mi v súvislosti s mojou účasťou na týchto pretekoch hrozí nebezpečenstvo vzniku vážnej ujmy na zdraví, resp. smrti aj pri
jednotlivých prekážkach na trati, ktoré sa môžu za určitých nepredvídateľných okolností uvoľniť, povoliť, následkom čoho môže dôjsť k vzniku vážnej ujmy na zdraví, resp. smrti mojej osoby, čoho som si
plne vedomý a na znak súhlasu s týmito rizikami podpisujem toto vyhlásenie. Súhlasím so všetkými rizikami trate, známymi či neznámymi, aj keby nastali v dôsledku nedbanlivosti organizátorov súťaže a
preberám plnú zodpovednosť a všetky riziká na seba a / alebo zverenca zúčastňujúceho sa na týchto pretekoch.
3. Vedome a dobrovoľne súhlasím s tým, že sa v súlade so všetkými uvedenými obvyklými termínmi a podmienkami (ktoré sú dané k dispozícii) zúčastním pretekov. Zároveň vyhlasujem, že ak uvidím
nezvyčajné alebo určité riziko/nebezpečenstvo pri účasti mojej osoby na tejto akcii, osobne vynaložím čo najväčšie úsilie na to, aby som ďalej nesúťažil a upozornil organizátorov na možné riziko
nebezpečenstva trate.
4. Ja, sám za seba, za mojich dedičov, príbuzných, a vykonávateľov môjho závetu sa týmto výslovne vzdávam všetkých mojich záväzkov, pohľadávok, s ohľadom na akýkoľvek spor, nároky a stratu a všetky
úrazy, invaliditu, smrť a/alebo stratu, alebo škodu proti osobe alebo majetku v súvislosti s mojou účasťou alebo účasťou môjho zverenca na týchto pretekoch a podania akýchkoľvek žalôb alebo vymáhania
akýchkoľvek škôd voči organizátorom pretekov ANGLIČÁK, ako i ďalším osobám, ktoré majú súvis s pretekmi ako sú sponzori, promotéri, a ich zástupcovia, nástupcovia ako i voči všetkým ďalším osobám,
ktoré sa nejakým spôsobom podieľali na tejto udalosti, keďže tieto nároky mi môžu proti nim vyplývať súvislosti s mojou účasťou na tejto akcii, s čím som plne uzrozumený. Ďalej súhlasím s odškodnením,
bránením a obhajovaním organizátorov z akejkoľvek zodpovednosti za škodu, nákladov, nárokov a / alebo škody vyplývajúcej z účasti účastníka na alebo v spojení s pretekmi, vrátane, ale nie výlučne,
primeraných poplatkov za právne zastupovanie.
5. Svojim podpisom na tomto dokumente zároveň potvrdzujem, že mám viac ako 18 rokov, som legálne spôsobilý na podpisovanie v svojom mene, alebo ak platí, v mene môjho zverenca, netrpím žiadnou
závažnou chorobou, neutrpel som žiaden úraz a ani nie som postihnutý na žiadnu duševnú alebo inú poruchu, ktoré by mohli nejakým spôsobom obmedziť či narušiť moju bezpečnú účasť na pretekoch
ANGLIČÁK. Svojim podpisom potvrdzujem, že som fyzicky zdatný/á (trénovaný/á) zdolať prekážky, ktoré sa budú nachádzať na trati pretekov ANGLIČÁK, som dostatočne skúsený/á ich zdolať a v čase
pretekov budem vlastníkom zdravotného poistenia, a to individuálne, alebo skupinovo, ktoré si pre seba zabezpečím sám/a alebo sám pre svojho zverenca.
6. Moja účasť na pretekoch ANGLIČÁK je dobrovoľná a zúčastňujem sa ho na vlastnú zodpovednosť. Svojim podpisom potvrdzujem, že mám riadne uzatvorené zdravotné poistenie v prípade akéhokoľvek
úrazu mojej osoby v súvislosti s pretekmi ANGLIČÁK.
7. Dávam výslovný súhlas s prvou pomocou a lekárskym ošetrením mojej osoby, ak dôjde k zraneniu alebo poraneniu mojej osoby na tejto akcii a príslušných služieb vrátane evakuácie/prepravy, v prípade
úrazu alebo choroby v súvislosti s účasťou na pretekoch. Týmto zbavujem organizátorov akejkoľvek zodpovednosti alebo nároku vyplývajúceho z takejto liečby a / alebo služieb.
8. Som si ďalej vedomý tej skutočnosti, že organizátori pretekov majú právo odložiť, zrušiť alebo zmeniť preteky kvôli počasiu alebo i z iných príčin, ktoré nemôžu kontrolovať alebo ktorá môže ovplyvniť
zdravie a bezpečnosť účastníkov. Spoločnosť ANGLIČÁK s.r.o. nebude povinná vrátiť účastníkovi akékoľvek registračné poplatky z dôvodu zrušenia pretekov.
9. Týmto udeľujem svoj výslovný súhlas pre vyššie uvedenú osobu (organizátor) zastúpenú spoločnosťou ANGLIČÁK s.r.o., ktorá bude riadiť predmetnú udalosť, aby mohla využiť všetky fotografie,
videonahrávky, filmy, obrázky a zvukové nahrávky, alebo akýkoľvek iný zvukový alebo obrazový záznam z tejto udalosti na ich ďalšie šírenie všetkými dostupnými médiami na akýkoľvek účel bez
obmedzenia, bez náhrady a bez nároku na akékoľvek autorské práva. Beriem na vedomie, že vyššie uvedená osoba uvedená v tomto vyhlásení (organizátor) majúca na starosti prípravu a zabezpečenie
pretekov ANGLIČÁK má neobmedzené právo na celom svete využívať, zverejňovať, publikovať, vysielať alebo inak šíriť vyobrazenie alebo informácie o mojej osobe v súvislosti s konaním a propagáciou
pretekov ANGLIČÁK a taktiež súhlasím s tým, aby moja podobizeň, resp. údaje, ktoré som poskytol organizátorom pretekov sa mohla objaviť v televízii, konkrétne v káblových a miestnych televíznych
programoch a vo všetkých tlačených materiáloch a v inom formáte alebo na inom médiu (vrátane elektronických médií), bez akejkoľvek náhrady mojej osobe, bez akéhokoľvek finančného plnenia.
Zároveň svojim podpisom na tomto dokumente sa výslovne vzdávam podania akýchkoľvek žalôb alebo vymáhania akýchkoľvek škôd voči usporiadateľom pretekov ANGLIČÁK, ako i ďalším osobám, ktoré
majú súvis s pretekmi ako sú sponzori, promotéri, a ich zástupcovia, nástupcovia ako i voči všetkým ďalším osobám, ktoré sa nejakým spôsobom podieľali na tejto udalosti, keďže tieto nároky mi môžu
proti nim vyplývať súvislosti s mojou účasťou na tejto akcii, konkrétne v súvislosti s využitím mojich autorských práv uvedenými osobami. Beriem na vedomie, že organizátori majú neobmedzené autorské
právo po celom svete, používať, publikovať, vysielať a inak šíriť zobrazenie alebo informácie o účastníkovi a všetky alebo akúkoľvek časť pretekov, v ktorej sa účastník môže objaviť, v ktoromkoľvek rádiu,
sieti, káblových a miestnych televíznych programoch a vo všetkých tlačových materiáloch a v akýchkoľvek iných formátoch alebo médiách (vrátane elektronických médií), teraz známych, alebo neskôr
vymyslených natrvalo a bez akejkoľvek kompenzácie účastníkovi.
10. S ohľadom a za to, že mi bolo dovolené zúčastniť sa na týchto pretekoch, zriekam sa práva a súhlasím, že nebudem žalovať organizátorov zo všetkých súčasných a budúcich nárokov, v súvislosti
s mojou účasťou na podujatiach organizovaných organizátormi pretekov, ako aj jeho / jej dediči, manželskí partneri, partneri, osobní zástupcovia a / alebo najbližší príbuzní.
11. Ak niektoré z nariadení Vzdania sa práva, uvoľnenia zodpovednosti, dohody o nežaľovaní & neobmedzenom používaní obrazu bude považované súdom s príslušnou jurisdikciou za neplatné alebo
nevymáhateľné v akomkoľvek ohľade, potom, v maximálnom rozsahu povolenom príslušným zákonom, všetky ostatné ustanovenia tejto zmluvy zostávajú v plnej platnosti a účinnosti.
TOTO VYHLÁSENIE O PRÁVNEJ ZODPOVEDNOSTI PRI UJME NA ZDRAVÍ A VYUŽITÍ AUTORSKÝCH PRÁV SOM SI RIADNE PREČÍTAL, ROZUMIEM VŠETKÝM JEHO ČASTIAM A PODPISUJEM V SVOJOM MENE
SLOBODNE, DOBROVOĽNE, VÁŽNE A BEZ AKÉHOKOĽVEK NÁTLAKU.
Ďalej beriem na vedomie, že pri akomkoľvek porušení podmienok pretekov, bezpečnostných a organizačných pokynov, budem zo súťaže bez náhrady vstupného a iných výdavkov vylúčený.
Podpísaním tohto vyhlásenia SÚHLASÍM so všeobecnými podmienkami podujatia zverejnenými na www.anglicak.sk, ďalej s pravidlami pretekov zverejnenými na www.anglicak.sk, a takisto potvrdzujem,
že som si prečítal/a som všeobecné obchodné podmienky a súhlasím s nimi.
Prehlasujem, že v prípade zranenia alebo poškodenia zdravia si nebudem uplatňovať akýkoľvek nárok voči organizátorovi podujatia, a že všetky následky prechádzajú na mňa. Prehlasujem, že všetky
mnou uvedené údaje sú pravdivé. Prehlásenie potvrdzujem svojim podpisom.
20.8.2022, Pezinok

PODPIS ______________________________

PRE MLADŠÍCH AKO 18 ROKOV – PODPIS PRÁVNEHO ZÁSTUPCU (RODIČA ALEBO TÚTORA)
Ja dolu podpísaný (meno a priezvisko – tlačeným) ____________________________________________________________________________________________________________________________ ,
týmto čestne prehlasujem, že ako právny zástupca mladistvého (meno a priezvisko neplnoletej osoby/zvereneca (tlačeným):
_____________________________________________________________ svojím podpisom dávam na vedomie, že mi je zrozumiteľné riziko a všetky okolnosti týkajúce sa účasti menovaného mladistvého
na vyššie uvedenom podujatí, a týmto podpisom dávam súhlas, aby sa tejto udalosti zúčastnil s tým, že nesiem všetku zodpovednosť za tento čin a všetky následky prechádzajú na mňa.
Vzťah k neplnoletej osobe/zverencovi

________________________________________________________________________________________

Mobilný kontakt ________________________________________
20.8.2022, Pezinok

E-mail _____________________________________________________________
PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU ______________________________

