INFORMOVANÝ SOUHLAS
Já, níže podepsaný, prohlašuji, že se akce Challenge 2020 (20.7. – 26.7. 2020) účastním výhradně na vlastní
nebezpečí po zvážení povahy akce, možných rizik a následků. Jsem si vědom, že během závodu může dojít ke
škodě na zdraví či majetku.
Prohlašuji, že jsem si vědom faktu, že vystavením press pasu na mé jméno získávám exkluzivní přístup do foto
zóny, kde pořadatelé nemohou zaručit absolutní bezpečnost. Pohyb v této zóně je podmíněn nošením reflexní
vesty. Prohlašuji, že nebudu pořadatele činit zodpovědným za jakoukoliv nehodu, zranění či škodu, která mi
vznikne nebo může vzniknout v souvislosti s pořizováním fotografiií v této zóně. Pokud mi bude na akci škoda
způsobena třetí osobou, zavazuji se ji vymáhat po této třetí osobě a nikoliv po pořadateli.
Dojde-li během akce ke ztrátě, odcizení nebo škodě na mém majetku, nebudu činit pořadatele odpovědnými.
Dojde-li ke střetu jezdce s fotografem s následkem poškození fotografickému vybavení, nebudu z této škody
činit zodpovědné pořadatele akce, ani jezdce samotného.
Souhlasím s tím, že zbavuji Czech Gravity Sports Association o.s. IC: 26566313, se sídlem Ve Smečkách
1326/11, Praha 1 110 00, odpovědnosti, pokud jde o jakoukoli ztrátu, škodu (včetně škody na zdraví),
náklady, poplatky, honorář právního zástupce, vymáhání částek, soudní rozsudky, částky uhrazené při
mimosoudním vyrovnání, ušlý zisk, sankce či jakékoliv jiné výdaje, jež mohou být zapříčiněny:

1. mojí účastí v závodě Kozákov Challenge 2020
2. účastí ostatních závodníků, diváků, účastníků silničního provozu či třetích osob;
3. jakoukoliv nehodou při výše uvedeném závodě nebo jeho přípravě;
4. mým neuposlechnutím pořadatelů, jakož i jakýmkoli porušením zákonů ČR.
Výše uvedené se vztahuje na celou dobu trvání Kozákov Challenge 2020, tedy ve dnech 20.7. – 26.7.2020,
a použije se i v případě, kdy by příslušná odpovědnost vyšla najevo před nebo po uvedené akci.
Dále prohlašuji, že bude-li třetí strana požadovat po pořadateli jakékoliv odškodnění za ztrátu, škodu (včetně
škody na zdraví), náklady, poplatky, honorář právního zástupce, vymáhání částek, soudní rozsudky, částky
uhrazené při mimosoudním vyrovnání, ušlý zisk, sankce či jiné výdaje, jež mohou být zapříčiněny důvody
uvedenými výše pod body (1) nebo (4), zavazuji se pořadatele v plném rozsahu odškodnit.
Dále prohlašuji, že jsem byl seznámen s pokyny pořadatele, podle kterých se závod pojede, a zavazuji se je
bez výjimky dodržovat. Beru na vědomí, že veškeré aktivity a jednání v místě konání závodu, které dle jejich
povahy nelze podřadit pod účast na závodě, jsou mou soukromou záležitostí a pořadatel za ně ani jejich
následky nenese žádnou odpovědnost.
Jsem srozuměn/a s tím, že toto prohlášení je právně závazné a že veškeré právní vztahy mezi mnou a Czech
Gravity Sports Association o.s. se řídí zákony České republiky. V případě, že spor týkající se tohoto prohlášení
nebo práv a povinností z tohoto prohlášení nemůže být urovnán smírně, bude rozhodnut v rozhodčím řízení v
souladu s Řádem a Pravidly Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře České republiky
jedním rozhodcem. Rozhodčí řízení bude vedeno v českém jazyce, místem rozhodčího řízení bude Praha.
Podpisem tohoto souhlasu stvrzuji, že fotografie pořízené na akci Kozákov Challenge 2020 dodám
organizátorům do 15.8.2020, a ti je mohou dále za použití kreditu používat pro propagační účely.
Jméno................
Podpis................
Datum................

