
 
 

 
 

BĚH DOBRÉ VŮLE – PRAVIDLA ZÁVODU 
 

 

POŘADATEL 
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Senovážné nám. 2, Praha 1, 110 00  

 
ORGANIZÁTOR (POSKYTOVATEL ČASOMÍRY A SERVISU PRO POŘADATELE) 
STOPNI TO s.r.o., Budečská 1026/14, Praha 2 – Vinohrady, 120 00 

 
OBORA HVĚZDA, PRAHA 6, 13. ZÁŘÍ 2022 OD 18 HOD 
 
‐ Každý účastník prohlašuje, že si přečetl Pravidla tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se 

jimi řídit.  
‐ Každý účastník závodu prohlašuje, že je zdravotně způsobilý a bere na vědomí, že běží 

závod na vlastní nebezpečí a riziko. 
‐ Každý účastník je povinen se registrovat, mít viditelně umístěné startovní číslo, dodržet 

trasu závodu, na který je registrován, a řídit se pokyny pořadatele. 
‐ Registrace účastníka mladšího 18 let: tímto prohlašuji, že jsem zákonným zástupcem 

dětského účastníka a výslovně souhlasím se zpracováním jeho osobních údajů, beru na 
vědomí a souhlasím ve všemi riziky spojenými s účastí dětského účastníka na akci. 

‐ Účastníci dětských závodů do 15 let se mohou závodů účastnit pouze za dozoru dospělého. 
Účastníci od 15 do 18 let jsou automaticky zařazeni do kategorie junior. 

‐ Pořadatel neodpovídá a nehradí žádnou újmu (zejm. škody na zdraví a majetku) vzniklou 
účastníkům v souvislosti se závodem. 

‐ V případě nepříznivých povětrnostních podmínek si Pořadatel vyhrazuje právo na úpravu 
časového harmonogramu závodu. 

‐ Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu vyšší moci nebo z důvodu, který nevznikl 
zaviněním ze strany Pořadatele (např. živelná pohroma, epidemie, nemoc závodníka, ...), 
startovné se nevrací.  

‐ V případě nedostaveni se závodníka na závod se startovné nevrací. 
‐ Pořadatel se zavazuje poskytnout závodníkům zázemí v místě konání závodu (WC, 

převlékárny). 
‐ Ceny výhercům nejsou právně vymahatelné. 
‐ Pořadatel si vyhrazuje právo změn v Pravidlech závodu.  
‐ Zpracování osobních údajů probíhá dle pravidel Pořadatele (odkaz) a Organizátora. 
‐ Registrací na závod uděluje účastník souhlas se zpracováním osobních údajů a s Pravidly 

závodu. (Osobní údaje slouží pouze pro účely řádného přihlášení do závodu, k určení 
kategorie a vyhodnocení dosaženého výsledku.) 

‐ Registrací na závod závodníci dávají souhlas Pořadateli a Organizátorovi s pořízením 
fotografií a videozáznamů a jejich následným zpracováním pro účely prezentace závodu. 
 

 

http://www.vdv.cz/o-nadaci/gdpr/

