
 
  

Souhlas s podmínkami a pravidly závodu  

Vyplněním a odesláním registračního formuláře vyjadřuje každý účastník 

Branného závodu Jihlava svůj souhlas s pravidly a podmínkami závodu.  

Účastník zejména souhlasí s tím, že se závodu účastní na vlastní nebezpečí a je si 

vědom(a), že Pořadatel (Trivis Jihlava a Zdravé město Jihlava) nenese žádnou 

odpovědnost za případné zranění závodníka nebo vznik jiné újmy v souvislosti s 

účastí v závodu. Dále prohlašuje, že bere na vědomí  pravidla závodu, zejména 

nepřevoditelnost a nevratnost startovního poplatku a povinnost zdravotního 

pojištění.  

Obecná pravidla závodu 

Závodníci do 15 let v  hlavním odpoledním závodě se mohou účastnit pouze se 

souhlasem zákonného zástupce.  

Každý účastník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo 

újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě.  

Každý účastník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně.  

Každý účastník se účastní závodu na vlastní riziko a nebezpečí, a odpovídá 

výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost.  

Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro 

případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci.  

Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu,  propozicích, těchto pravidlech a 

podmínkách bez předchozího oznámení.  

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu jakýkoliv údajů na webových stránkách 

branak.trivisjihlava.cz bez předchozího upozornění.  

Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní účast níci.  

Účastník je povinen po celou dobu závodu respektovat pokyny Pořadatele.  

Na samotných účastnících leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické 

připravenosti a schopnosti zvládnout celou vzdálenost (cca 4km). 



 
  

Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě 

extrémních podmínek je Pořadatel oprávněn odsunout start závodu nebo zrušit 

závod bez náhrady dle aktuální situace. Startovné se účastníkům v takovém 

případě nevrací.  

Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo 

jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.  

Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během 

závodu mohou být použity k vlastní propagaci Pořadatele nebo k propagaci jeho 

partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.  

Žádné z rozhodnutí Pořadatele nepodléhá soudnímu přezkumu.  

Registrace 

Pořadatel má právo přerušit nebo uzavřít registraci bez předchozího upozornění.  

Registrace je možná skrz on-line registrační formulář na internetových 

stránkách Pořadatele  do 15.9., nebo do naplnění kapacity závodníků . 

Registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení, a to částkou 200,-Kč 

za tým, která je v plné výši připsána na účet pořadatele 289107940/0300 . Do 

poznámky dotyčný uvede název týmu, aby byla platba správně spárována.   

Registrace je možná také v  den závodu (pokud již nebude naplněna kapacita 

závodníků), nejpozději ale 60 minut před jeho startem. Účastnický poplatek při 

„registraci na místě“ činí 300,-Kč a je proveden v hotovosti. 

V ceně registrace je zahrnuto drobné občerstvení a upomínkové předměty pro 

každého závodníka.  

Registrační poplatek potvrzený účastníkem v objednávce je konečný, nevratný 

ani ho nelze převést na jinou osobu a závod.  

Potvrzení o zaplacení poplatku bude následně zasláno na email, které družstvo 

uvedlo v registraci. 

Registrace k závodu (objednávka) nezaplacená do startu závodu  bude 

automaticky zrušena.  


