VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČASTNÍKY SPORTOVNÍ AKCE
1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.

Tyto vseobecne obchodní podmínky sportovní akce Urban Challenge („akce“), jejímž
organižatorem je spolek Events 4 you, ž.s., IČO 03675131, se sídlem Mikuleckeho 1311/8,
147 00 Praha 4 – Braník, žapsany ve spolkovem rejstríku Mestskeho soudu v Praže, sp. žn.
L 61775 („organizátor“), upravují vžajemna prava a povinnosti ucastníka akce („účastník“)
a organižatora („VOP“).

1.2.

Registrací ucastníka na akci („registrace“) na internetovych strankach urbanchallenge.cž („online rozhraní“) a žaplacením ceny akce vžnika smluvní vžtah meži organižatorem a ucastníkem
(„smlouva“).

1.3.

Úcastník se žavažuje rídit se temito VOP. Zaskrtnutím polícka v on-line rožhraní pri registraci
ucastník potvržuje, že se s temito VOP sežnamil, v plnem rožsahu jim porožumel a souhlasí se
vsemi ustanoveními VOP.

1.4.

Znení VOP muže organižator menit ci doplnovat. Tímto ustanovením nejsou dotcena prava
a povinnosti vžnikle po dobu ucinnosti predchožího žnení VOP.

2.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO ÚČAST NA AKCI A BEZPEČNOST ÚČASTNÍKŮ

2.1.

Akce se muže žucastnit jakakoliv fyžicka osoba, jejíž ždravotní stav jí ucast umožnuje.

2.2.

Osoba mladsí 18 let veku se akce muže žucastnit použe se souhlasem sveho žakonneho žastupce
udelenym písemnou formou v podobe formulare dostupneho ke stažení v on-line rožhraní.
Vyplneny a žakonnym žastupcem podepsany souhlas odevžda ucastník organižatorovi
nejpoždeji v den konaní akce.

2.3.

Osoba mladsí 15 let veku se muže ucastnit použe detske varianty akce. Osoba mladsí 8 let veku
se muže ucastnit použe detske varianty akce v doprovodu osoby starsí 18 let veku.

2.4.

Úcastník je povinen se rídit pokyny organižatora a jeho žastupcu. Organižator ma pravo vyloucit
ž ucasti na akci jakehokoliv ucastníka, jehož chovaní by mohlo ohrožit bežpecny prubeh akce
nebo bežpecí ostatních ucastníku. Organižator ma tež pravo ucastníka vyloucit, pokud se nebude
chovat v souladu s pokyny organižatora a jeho žastupcu a/nebo s temito VOP.

3.

REGISTRACE A ÚČAST ÚČASTNÍKA NA AKCI

3.1.

Registraci na akci ucastník provede prostrednictvím on-line rožhraní.

3.2.

Úcastník uhradí pri registraci ža svou ucast na akci castku urcenou organižatorem
(„startovné“). Startovne je možne uhradit bankovním prevodem nebo on-line platbou pomocí
platební karty nebo prostrednictvím platebního portalu. Registrace je dokoncena okamžikem
pripsaní startovneho na ucet organižatora.

3.3.

Registrovany ucastník je povinen se na akci dostavit v dostatecnem predstihu.

3.4.

Úcastník je opravnen se ucastnit toho termínu akce, na nejž se registroval.

3.5.

Úcastník je povinen pri vstupu na akci doložit registraci provedenou na sve jmeno a v prípade
vyžvaní organižatorovi predložit platny prukaž totožnosti.

3.6.

Úcastník obdrží pred konaním akce cip urceny k merení jeho casu, ktery je povinen po ukoncení
akce vratit organižatorovi. V prípade žtraty ci poskožení cipu je ucastník povinen žaplatit
organižatorovi pokutu ve vysi 500 Kc, a to na míste pri ukoncení akce nebo do 10 dnu bankovním
prevodem na ucet c. 2701086731/2010.
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3.7.

V prípade, že se ucastník rožhodne žmenit registraci na jineho ucastníka, je povinen uhradit
organižatorovi ža tuto žmenu poplatek ve vysi 100 Kc. Tuto žmenu je možne provest nejpoždeji
24 hodin pred žacatkem akce.

3.8.

V prípade, že se ucastník rožhodne žmenit registraci na jinou akci (žavod) organižatora, je
povinen uhradit organižatorovi ža tuto žmenu poplatek ve vysi 250 Kc. Tuto žmenu je možne
provest nejpoždeji 7 dnu pred žacatkem akce.

3.9.

V prípade, že se ucastník rožhodne žmenit velikost tricka, je povinen uhradit organižatorovi ža
tuto žmenu poplatek ve vysi 100 Kc. Tuto žmenu je možne provest nejpoždeji 7 dnu pred
žacatkem akce.

3.10.

V prípade, že se ucastník rožhodne žmenit startovní vlnu, je povinen uhradit organižatorovi ža
tuto žmenu poplatek ve vysi 100 Kc. Tuto žmenu je možne provest nejpoždeji 24 hodin pred
žacatkem akce.

3.11.

V prípade, že je ucastník prihlasen jako clen tymu a kapacita tymu není naplnena, je v den konaní
akce povinen doplatit slevu na startovnem, jež mu byla jako clenovi tymu poskytnuta.

4.

SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA

4.1.

Akce spocíva v behu na 5.000 metru dlouhe trati s více než 25 originalními prekažkami
ž mestskeho prostredí.

4.2.

Osoby mladsí 15 let se mohou žucastnit nektereho ž detskych prekažkovych okruhu - beh na 900
metru pro ucastníky ve veku 3-5 let a 6-8 let a 1800 metru pro ucastníky ve veku 9-11 let a 1214 let.

4.3.

Jedna se o mestsky prekažkovy beh, pri kterem ucastník prekonava prekažky jako je napríklad
preskakovaní aut, ležení pres kontejnery, beh atomovym krytem a mnoho dalsích vyžev.
Úcastník bere na vedomí, že pro prekonaní nekterych prekažek je treba vynaložit MAXIMALNI
usilí.

4.4.

Úcastník je behem akce povinen:
4.4.1. chovat se v souladu s temito soutežními pravidly;
4.4.2. jednat s ostatními ucastníky, žastupci organižatora i ostatními osobami prítomnymi na
akci s respektem a uctou;
4.4.3. ždržet se uražliveho, nesportovního ci vulgarního chovaní;
4.4.4. nahlasit jakekoliv porusení techto pravidel organižatorovi.

4.5.

Organižator je opravnen ucastníka v prípade porusení soutežních pravidel vyloucit ž ucasti na
akci.

4.6.

Úcastník bere na vedomí, že akce klade vysokou narocnost na fyžickou vybavenost ucastníku a
svou ucastí potvržuje, že dusledne žvažil svuj ždravotní stav a kondici a tyto mu umožnují se
akce žucastnit.

4.7.

Úcastník prohlasuje, že si je vedom fyžicke narocnosti a ždravotních rižik spojenych se svou
ucastí na akci (rižiko žranení ci ujmy na ždraví, rižiko umrtí) jakož i rižika ujmy na majetku
ucastníka.

4.8.

Provedením registrace na akci se ucastník žavažuje, že pred svou ucastí na akci ani behem ní
nepožije alkohol ani omamne ci psychotropní latky vcetne leku se stejnymi nebo obdobnymi
ucinky.

4.9.

Úcastník nesmí na akci prijít s jakymkoliv vybavením, ktere by mohlo byt nebežpecne, pro
ostatní ucastníky akce, divaky, žastupce organižatora, nebo pro samotneho ucastníka. V prípade,
že ma ucastník pochybnost o bežpecnosti sveho vybavení, je povinen o teto skutecnosti
informovat organižatora a podrídit se jeho rožhodnutí o prípustnosti vybavení.

Všeobecné obchodní podmínky pro účastníky sportovní akce

2/4

4.10.

Úcastník je povinen pred svou ucastí na akci žkontrolovat místo konaní akce a nahlasit
organižatorovi jakekoliv možne ohrožení bežpecnosti místa konaní akce, ktere mu bude žnamo.

4.11.

Úcastník prohlasuje, že si je vedom skutecnosti, že akce bude probíhat ža bežneho silnicního
provožu, cemuž prižpusobí sve chovaní v maximalní možne míre.

4.12.

Úcastník obdrží od organižatora pred žahajením akce cip urceny k merení jeho casu. Úcastník je
povinen tento cip po skoncení akce (žavodu), ktere se ucastní, vratit organižatorovi. V prípade
žtraty cipu ci jeho poskožení je ucastník povinen žaplatit organižatorovi poplatek ve vysi 500 Kc,
a to na míste, ci prevodem na ucet organižatora do 7 dnu od konaní akce.

4.13.

Úcastník je povinen nahradit veskere skody, ktere žpusobí svym žavinením jinym ucastníkum,
organižatorovi ci jeho žastupcum, nebo jinym osobam prítomnym na akci.

5.

VYŠŠÍ MOC

5.1.

V prípade žasahu vyssí moci, tj. mimoradne, nepredvídatelne, neodvratitelne a nežavinene
udalosti ma organižator pravo akci žrusit nebo žmenit termín konaní, a to i opakovane. Startovne
se v takovem prípade nevrací.

5.2.

Za žasah vyssí moci jsou považovany napr. nasledující udalosti: nehody, epidemie, pandemie,
karantena, obcanske nepokoje, porucha komunikacních žarížení, porucha webhostingovych
žarížení, porucha poskytovatele internetovych služeb, prírodní katastrofy, narížení vlady anebo
jinych organu verejne moci, žakonna omežení, žmeny v žakonech a jinych pravních predpisech,
stavky na celostatní urovni, požar.

6.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A PRÁVO NA ODSTOUPENÍ

6.1.

Prava a povinnosti smluvních stran ohledne prav ž vadneho plnení se rídí príslusnymi obecne
žavažnymi pravními predpisy.

6.2.

Je-li vadne plnení podstatnym porusením smlouvy, ma ucastník pravo využít možnosti v tomto
poradí:
6.2.1. na odstranení vady;
6.2.2. na odstranení vady dodaním nove služby bež vady;
6.2.3. na primerenou slevu ž kupní ceny.

6.3.

Prava ž odpovednosti ža vady žboží se uplatnují u organižatora. Organižator je povinen
ucastníkovi vydat písemne potvržení o tom, kdy ucastník pravo uplatnil, co je obsahem
reklamace a jaky žpusob vyrížení reklamace ucastník požaduje; a dale potvržení o datu
a žpusobu vyrížení reklamace, prípadne písemne oduvodnení žamítnutí reklamace.

6.4.

Pri uplatnení prava ž vadneho plnení je ucastník povinen prokažat provedení registrace
a uhražení startovneho (užavrení smlouvy).

6.5.

Úcastník bere na vedomí, že od smlouvy vžnikle meži ucastníkem a organižatorem na žaklade
registrace a žaplacení ceny akce dle cl. 1.2 techto podmínek, jakožto smlouvy o využití volneho
casu, ktere organižator poskytuje v urcenem termínu, nelže dle ustanovení § 1837 písm. j)
žakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho žakoníku, odstoupit.

7.

ODPOVĚDNOST ORGANIZÁTORA

7.1.

Organižator si vyhražuje pravo žmenit planovany termín akce.

7.2.

Organižator není odpovedny ža skody na majetku nebo ujmy na ždraví, ktere nejsou žavineny
nebo ktere nejsou žpusobeny hrubym žanedbaním povinností že strany organižatora.

7.3.

Organižator nebo osoby, ktere na prubehu akce s organižatorem spolupracují, neodpovídají ža
skodu nebo ujmu na ždraví nebo majetku ucastníka nebo jinych osob žpusobenou porusením
povinností ucastníka plynoucích ž techto VOP.
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8.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1.

Ochrana osobních udaju ucastníka probíha v souladu s Narížením Evropskeho parlamentu
a Rady 2016/679 o ochrane fyžickych osob v souvislosti se žpracovaním osobních udaju
a o volnem pohybu techto udaju a o žrusení smernice 95/46/ES (obecne narížení o ochrane
osobních udaju) a v souladu se žakonem c. 110/2019 Sb., o žpracovaní osobních udaju. Více
informací o žpracovaní osobních udaju je uvedeno na internetovych strankach organižatora
urbanchallenge.cž.

9.

ZMĚNY VOP

9.1.

Tyto VOP muže organižator žmenit v prípade, že dojde ke žmene pravní upravy ci jejího vykladu,
a ž tohoto duvodu nastane možna pochybnost o platnosti a ucinnosti nektereho ž ustanovení
VOP, a to takovym žpusobem, aby tyto VOP byly nadale v souladu s pravním radem Česke
republiky. V takovem prípade organižator žverejní nove žnení VOP prostrednictvím on-line
rožhraní a o tomto žverejnení informuje ucastníka.

10.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.

Pokud vžtah žaloženy touto smlouvou obsahuje mežinarodní (žahranicní) prvek, pak smluvní
strany sjednavají, že vžtah se rídí ceskym pravem.

10.2.

Smluvní strany se dohodly, že na projednaní jakychkoliv sporu meži ucastníkem a ucastníkem
je dana pravomoc soudu Česke republiky s místní príslusností dle sídla organižatora.

10.3.

Je-li nektere ustanovení VOP neplatne nebo neucinne, nebo se takovym stane, namísto
neplatnych ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnemu ustanovení co nejvíce
približuje. Neplatností nebo neucinností jednoho ustanovení VOP není dotcena platnost
ostatních ustanovení VOP.

10.4.

Registrace ucastníka je archivovana ucastníkem v elektronicke podobe, a není prístupna tretím
osobam.

10.5.

Tyto VOP jsou vyhotoveny s ucinností od 7.unora 2022.
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