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Přihlášení na závod „Okolo Lysé hory 2019“ elektronickou formou, nebo osobně na místě,             
souhlasím s pravidly závodu: 

● Závodu se účastním  na vlastní nebezpečí. 
● Budu dodržovat  všechny pokyny pořadatelů a budu dodržovat zásady fair play, chovat se 

čestně, sportovně a ohleduplně k soupeřům, přírodě a svému okolí. 
● Odpovídám za škody, které mohu  svým jednáním během závodu způsobit . 
● Beru na vědomí, že závod vede po neuzavřených lesních a turis�ckých cestách, kde se rovněž               

pohybují chodci (turisté) a cyklisti , kteří se neúčastní závodu, a zejména beru na vědomí, že i                
přes snahu pořadatelů o omezení silničního provozu, může na těchto cestách dojít k  provozu              
motorových vozidel, kdy je nutno po celou dobu závodu dodržovat obecná pravidla            
silničního provozu a bezpečnosti jízdy.    

● V průběhu celého závodu se zavazuji  používat cyklistickou helmu   a ochranné pomůcky. 
● Beru na vědomí, že vzhledem k délce a charakteru tra�  nelze ze strany pořadatelů zajistit na               

trati zdravotní službu ani kontrolu trati. Pořadateli jsem byl informován o vhodnos� vzít si              
mobilní telefon a v případě potřeby volat tel. č. pořadatelů závodu  (Martina Kolářová mob.             
602 794 206) . Dále mi bylo pořadateli doporučeno stažení volně dostupné aplikace          
„Záchranka“  pro urgentní případy (pouze u Smart Phonu).  

● Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely pořadatele , který se �mto  zavazuje            
nakládat s osobními daty podle zákona a poskytnutá data nebudou zpřístupněna či           
sdělována nepovolaným osobám a budou náležitě chráněna dle  §11 zákona č. 101/2000Sb. 

● Dávám souhlas organizátorům nebo osobám organizátory určenými, které budou         
předmětnou událost řídit, aby mohli  využít všechny  fotografie, videonahrávky, obrázky a           
zvukové nahrávky z této události , před i po ni na jejich další šíření všemi dostupnými médii               
na jakýkoliv účel  bez omezení, bez náhrady a bez nároku na jakákoliv autorská práva . Vše se                
bude řídit  §12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto zvodu, a to bez               
jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.  

 


