VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ZÁVOD WILSONKA RACE 2019
Tyto podmínky se vztahují na extrémní běžecký překážkový závod WILSONKA RACE 2019, konaný
dne 7. 9. 2019 a jeho případné doprovodné akce v roce 2019.

Úvodní ustanovení
Pořadatelem a organizátorem (dále jen jako „organizátor“) extrémního běžeckého překážkového
závodu WILSONKA RACE a jeho doprovodných akcí v roce (dále jen „WILSONKA RACE“ či „závod“) je
spolek JHM Sport Aktivity z.s., se sídlem č.p. 14, 67576 Hartvíkovice, IČ: 04873459, přičemž registrací
dle těchto podmínek vzniká smluvní vztah mezi organizátorem a účastníkem akce. Účastníkem akce
může být pouze osoba splňující předpoklady stanovené těmito podmínkami. Tyto podmínky jsou
nedílnou součástí smluvního vztahu mezi organizátorem a účastníkem běhu a je povinností každého
účastníka se s nimi dopředu, před registrací seznámit.

1) Účinnost a platnost všeobecných podmínek závodu
Tyto podmínky upravují právní vztah mezi účastníkem a organizátorem závodu WILSONKA RACE.
Smluvní vztah mezi organizátorem a účastníkem vzniká registrací účastníka k účasti na závodu. Tyto
Podmínky se stávají nedílnou součástí smluvního vztahu mezi organizátorem a účastníkem, účastník
je povinen odevzdat podepsaný dokument „Potvrzení o seznámení s Všeobecnými podmínkami
závodu WILSONKA RACE a souvisejícími dokumenty“ v den závodu na předem určeném místě.
Účastník bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn podmínky, jakož i
pravidla závodu, měnit a to až do dne konání závodu. Aktuální podmínky či pravidla závodu budou
zveřejněny na webových stránkách www.wilsonka-race.cz.

2) Všeobecnáustanovení
V případě nepříznivých povětrnostních podmínek nebo z jiných závažných či organizačních důvodů
může organizátor závod zrušit, přesunout na jiný termín či upravit časový harmonogram závodu. O
tomto kroku bude organizátor neprodleně informovat na svých webových stránkách www.wilsonkarace.cz a na facebookovém profilu https://www.facebook.com/wilsonkarace/ závodu.
Účastník musí vzít na vědomí, že WILSONKA RACE je náročný vytrvalostní běh ztížený překážkami
v náročném přírodním terénu, který může být vlivem povětrnostních podmínek nepředvídatelně
měněn a upravován.

3) Pravidla pro účast v závodě a bezpečnost účastníků
Hlavního závodu WILSONKA RACE (tedy kategorií jednotlivců muži a ženy, smíšených dvojic a týmů)
se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba starší 15 let, jejíž zdravotní stav účast na tomto typu závodu
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umožňuje. Doprovodného závodu pro juniory a děti se mohou účastnit nezletilí od věku 5 do věku 14
let. Osoby mladší 18 let se mohou závodu účastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce, který
svůj souhlas deklaruje vyplněním a podepsánímpříslušné části dokumentu „Potvrzení o seznámení
s Všeobecnými podmínkami závodu WILSONKA RACE a souvisejícími dokumenty“, který v den závodu
odevzdá na předem určeném místě. Osobě mladší 18 let, která neodevzdá podepsaný souhlas
zákonného zástupce, nebude účast v závodě umožněna. Osoby, jež byly zbaveny svéprávnosti a jimž
soud stanovil opatrovníka, musí v den závodu odevzdat vyplněný „Souhlas opatrovníka s účastí
osoby, jejíž svéprávnost byla omezena, v závodu WILSONKA RACE“.
Účastník je povinen se v místě závodu, v jeho průběhu i při doprovodných akcích chovat tak, aby
neobtěžoval či neohrožoval ostatní účastníky závodu či diváky.
Účastník nesmí v závodě používat jakékoliv vybavení, které by mohlo být potencionálně nebezpečné
pro ostatní účastníky akce, diváky či pro samotného účastníka. V případě, že má účastník pochybnost
o bezpečnosti svého vybavení, je povinen tuto skutečnost konzultovat s organizátorem závodu a to
písemnou formou. Organizátor je oprávněn mu použití vybavení po dobu závodu zakázat.
Účastníci budou informování o všech organizačních opatřeních a jsou povinni se řídit pokyny
organizátora závodu.Organizátor má právo vyloučit nebo diskvalifikovat jakéhokoli účastníka, jehož
chování by mohlo ohrozit bezpečný průběh závodu nebo bezpečnost ostatních účastníků.
Organizátor má také právo účastníka ze závodu vyloučit, pokud jakýmkoli způsobem poruší „Pravidla
závodu WILSONKA RACE“ či tyto Všeobecné podmínky.

Osobou, která může vyloučit nebo

diskvalifikovat účastníka, je pouze organizátor či osoba pověřená organizátorem.
Účastník je povinen podrobit se lékařskému ošetření v místě konání závodu v případě, že to bude
nutné vzhledem k ochraně jeho zdraví nebo bezpečnosti či ochraně jiných osob a je povinen dbát
instrukcí osob vykonávajících lékařské ošetření.
Účastník je také povinen na místě organizátory informovat o všech zraněních, které si vyžádají
lékařské ošetření a vznikly v průběhu závodu.
Všichni účastníci jsou povinni zvolit vhodný sportovní oděv i obuv, odpovídající charakteru závodu.
Závodník musí sám zvážit vhodnost použití ochranných pomůcek, na každém závodníkovi je
posouzení osobního rizika a jeho rozhodnutí zda ochranné pomůcky použije či ne.
Účastník je povinen si ve stanovenou dobu vyzvednout startovní balíček s časoměrným čipem, který
je nepřenosný a musí jej nést po celou dobu závodu. Účastníkovi bez časoměrného čipu nebude start
umožněn. Účastník je povinen chovat se tak, aby nedošlo ke ztrátě či poškození časoměrného čipu a
po skončení závodu jej odevzdat na předem určené místo.

Případnou ztrátu čipu je nutné

neprodleně hlásit u časomíry.
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4) Podmínky registrace a úhrada startovního poplatku
Závodu se mohou účastnit pouze řádně a včas registrovaní účastníci.
Registraci účastník provede prostřednictvím elektronického registračního formuláře (www.wilsonkarace.cz) či na místě (pokud tuto variantu organizátor v daném ročníku závodu umožní). Účastník se
může registrovat v následujících kategoriích:
Hlavní závod: jednotlivec (muž nebo žena 15 let a starší), smíšená dvojice (pár, tedy muž+žena15 let a
starší), tým 4+ (nejméně čtyřčlenný tým osob 15 let a starší).
Juniorský závod – junioři 11 – 14 let.
Dětský závod – děti 5-7 let a 8-10 let.
Osoby mladší 18 let se mohou závodu účastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce, který svůj
souhlas deklaruje vyplněním a podepsáním příslušné části dokumentu „Potvrzení o seznámení
s Všeobecnými podmínkami závodu WILSONKA RACE a souvisejícími dokumenty“ a v den závodu jej
odevzdá na předem určeném místě.
Podmínkou registrace je vyplnění registračního formuláře a uhrazení startovního poplatku. Výše
startovního poplatku a platební podmínky jsou zveřejněny vhodným způsobem na internetových
stránkách www.wilsonka-race.cz a jsou uvedeny i v registračním formuláři.
Registrace je podmíněna úhradou startovního poplatku. Pokud účastník neuhradí startovní poplatek
ve stanovené lhůtě, bude jeho registrace zrušena.
Zrušení již uhrazené registrace není možné, je však možné převést ji, se souhlasem organizátora, na
jiného účastníka. V těchto případech využijte e-mailovou adresuregistrace@wilsonkarace.cz. Pokud
je účastník registrovaný jako člen páru, týmu a využil tak slevy pro pár, tým nemůže se přeregistrovat
na jednotlivce, bez souhlasu a dohody s organizátorem.
Organizátor stanoví maximální počet účastníků závodu a poslední možný termín registrace. Tato
informace bude uvedena na webových stránkách www.wilsonka-race.cz a FB profilu závodu.
Registrace učiněné mimo stanovený rámec nebudou považovány za platné.
Organizátor má právo přerušit nebo uzavřít registraci bez předchozího oznámení.
Velikost účastnického trička není možné po odeslání registrace měnit.

5) Prohlášení o zproštění odpovědnosti
Organizátor si vyhrazuje právo změnit plánovaný harmonogram závodu či závod zrušit z důvodu
okolností způsobených vyšší mocí, živelnou událostí a dále z příčin bezpečnostních a z dalších
závažných důvodů, na jejichž vzniku organizátor nenese účast, či bude-li to stanoveno oficiálním
nařízením oprávněných orgánů státní správy či samosprávy. V takovýchto případech nebude mít
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organizátor povinnost odškodnit účastníky za jakékoliv škody vzniklé v souvislosti s tímto
organizačním opatřením.
Organizátor není odpovědný za újmy na zdraví a škody na majetku či finanční škody, které vzniknou
nezodpovědným chováním účastníků či diváků a které tudíž nezavinil nebo nejsou způsobeny hrubým
zanedbáním ze strany organizátora.
Organizátor nezodpovídá za zdravotní stav účastníků vyvolaný nebo způsobený účastí v závodě
WILSONKA RACE a jeho doprovodných akcích. Je povinností každého účastníka zvážit ještě před
závodem svůj zdravotní stav, případně jej konzultovat s lékařem a prostudovat si veškeré informace
poskytnuté

organizátorem,

zvláště

pak

informace

zveřejněné

na

webových

stránkách

závoduwww.wilsonkra-race.cz.
Účastník musí vzít na vědomí, že WILSONKA RACE je náročný vytrvalostní závod ztížený překážkami
v náročném přírodním terénu, který může být vlivem povětrnostních podmínek nepředvídatelně
měněn a upravován.

6) Závazné prohlášení účastníka závodu
Registrací k závodu účastník potvrzuje a prohlašuje následující:
a) účastník prohlašuje, že je svéprávnou osobou starší 18 let.V případě, že je účastník mladší 18 let,
musí mít souhlas svého zákonného zástupce k účasti v závodu. Souhlas zákonného zástupce musí
být udělen písemnou formou,a to vyplněním a podepsáním příslušné části dokumentu „Potvrzení
o seznámení s Všeobecnými podmínkami závodu WILSONKA RACE a souvisejícími dokumenty“.
Formulářje dostupný na webových stránkách www.wilsonka-race.cz ke stažení. Podepsaný
souhlas zákonného zástupce je účastník povinen odevzdat v den závodu na předem určeném
místě.
b) účastník si je vědom skutečnosti, že na plnění poskytnutá nad rámec samotného závodu nemá
právní nárok,
c) účastník prohlašuje, že se závodu WILSONKA RACE jeho doprovodných akcích účastní z vlastní
vůle a na vlastní odpovědnost a nebezpečí, a že organizátor akce nebo osoby, které na průběhu
akce s organizátorem spolupracují, neodpovídají za újmu na zdraví nebo škodu na majetku
účastníka nebo jiných osob způsobenou porušením povinností účastníka plynoucích z těchto
podmínek a „Pravidel závodu WILSONKA RACE“,
d) účastník si je vědom odpovědnosti, kterou nese za újmu na zdraví a škodu na majetku svém nebo
jiných osob, či za vznik škody způsobené nezodpovědným chováním či porušením
ustanovení těchto podmínek,
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e) účastník hlavního závodu, tedy osoba starší 15 let a staršíprohlašuje, že je plavcem a nejsou mu
známy žádné překážky, které by bránily jeho účasti v závodě,
f) účastník si je vědom faktu, že by měl mít uzavřené běžné úrazové pojištění a pojištění
odpovědnosti občana i přesto, že součástí startovního poplatku je sjednání skupinového
úrazového pojištění na dobu závodu,
g) účastník se zavazuje, že se závodu nebude účastnit pod vlivem alkoholu, omamných nebo
psychotropních látek včetně léků se stejnými nebo obdobnými účinky,
h) účastník prohlašuje, že si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody na majetku nebo
újmy na zdraví či životu vzniklých při účasti v závodě WILSONKA RACE a jeho doprovodných
akcích. Účastník prohlašuje, že se akce účastní dobrovolně a zavazuje se dodržovat podmínky
účasti a instrukce organizátora a osob jím pověřených.
i) účastník dále potvrzuje, že zvážil svůj zdravotní stav, případně jej konzultoval s lékařem, a že jeho
zdravotní stav odpovídá náročnosti závodu a je schopen akci bez újmy na svém zdraví absolvovat,
bere také plně na vědomí, že závod je fyzicky a psychicky náročný, vyžadující plnou fyzickou
zdatnost a výdrž, neboť se jedná o vytrvalostní překážkový běh v náročném a nerovnoměrném
přírodním terénu,
j) účastník se zavazuje, že nebude vědomě svým nezodpovědným chováním ohrožovat ostatní
účastníky závodu, diváky ani sám sebe, dále také prohlašuje, že nebude vědomě ničit majetek
organizátora ani spolupracujících subjektů a osob,
k) všechny škody, které účastník způsobí jiným účastníkům závodu, organizátorovi či osobám
spolupracujícím, je účastník povinen uhradit v plné výši a na vlastní náklady,
l) účastník závodu se zavazuje, že se bude řídit všemi pokyny organizátora a jím pověřených osob,
které na průběhu závodu s organizátorem spolupracují,
m) účastník je povinen absolvovat veškerá školení a instruktáže pořádané organizátorem v souvislosti
se závodem, pro účely zajištění bezpečnosti průběhu akce nebo k účelům jiným dle uvážení
organizátora,
n) účastník prohlašuje, že v rámci předcházení jakékoliv újmy v případě, že v rámci své účasti zjistí
jakékoliv neobvyklé či určité riziko závodu, že upozorní organizátora akce na jakékoliv zjištěné
nedostatky a nebezpečí,
o) účastník bere také na vědomí, že na trase závodu budou umístěny organizátorem různé překážky,
za účelem naplnění smyslu a účelu závodu. Tyto překážky, v rámci shora citovaných skutečností,
nebudou účastníkům předem známy a v okamžiku jejich překonávání je tak soutěžící povinen dbát
pokynů organizátora nebo jím pověřené osoby a dbát své vlastní bezpečnosti i bezpečnosti
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ostatních účastníků. Účastníkům je také zakázáno překážky jakýmkoliv způsobem úmyslně či
neúmyslně poškozovat.
p) účastník se mimo jiné zavazuje seznámit se s provozními řády Autocampu Wilsonka na Dalešické
přehradě a dodržovat jeho ustanovení. Tyto dokumenty jsou dostupné k nahlédnutí na webových
stránkách www.wilsonka.cz,
q) účastník si je vědom faktu a souhlasí s tím, že harmonogram akce a případné změny jsou plně
v kompetenci organizátora,
r) účastník převezme před startem časoměrný čip a je povinen tento čip po doběhnutí odevzdat na
určené místo nepoškozený. V případě poškození či ztráty čipu je účastník povinen zaplatit
organizátorovi vzniklou škodu.
s) žádné ustanovení těchto podmínek nelze vykládat tak, že předem vylučuje nebo omezuje
povinnost k náhradě újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobené
úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, anebo že se jím strana práva nároku na takovou náhradu
vzdává.

Nedílnou součástí těchto podmínek jsou následující související dokumenty, se kterými je účastník
povinen se taktéž seznámit:
Potvrzení o seznámení s všeobecnými podmínkami závodu WILSONKRA RACE a souvisejícími
dokumenty – nutno odevzdat podepsané v den závodu
Podmínky ochrany osobních údajů, včetně oznámení o zpracování osobních údajů účastníka
WILSONKA RACE
Souhlas opatrovníka s účastí osoby, jejíž svéprávnost byla omezena, v závodu WILSONKA RACE nutno odevzdat podepsané v den závodu, vztahuje-li se
Pravidla závodu WILSONKA RACE 2019
Přílohou těchto podmínek jsou následující dokumenty:
- informace a navazující dokumenty ke Skupinovému úrazovému pojištění pro WILSONKA RACE 2019.

Tyto podmínky jsou platné od 3.6.2019
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