
  
 

THE RACE - VZDANIE SA PRÁV, ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI, 
DOHODA O NEŽALOVANÍ A SÚHLAS S NEOBMEDZENÝM POUŽITÍM ZVUKOVÉHO A OBRAZOVÉHO MATERIÁLU 
V priamej súvislosti so mnou ("ja", "môjho" alebo "mňa") a / alebo v mene môjho dieťaťa / zverenca (každého ďalej ako „zverenec“) zúčastňujúc sa ako súťažiaci, dobrovoľník 
(alebo tiež ako zamestnanec) a / alebo divák (v súvislosti s ktorýmkoľvek z vyššie uvedených účastníkov) v sérii pretekov THE RACE HRAD KRÁSNA HÔRKA alebo iných pretekov 
vlastnených, prevádzkovaných, licencovaných alebo sponzorovaných občianskym združením THE RACE, o.z. (ktorékoľvek z vyššie uvedených podujatí/ aktivít/ operácii 
špecifikovaných ako "preteky"), ja, v svojom mene a v mene môjho zverenca, akceptujem a súhlasím s podmienkami uvedenými nižšie: 

1 ) Riziko vážneho zranenia a / alebo smrti z činností súvisiacich s účasťou na ktoromkoľvek preteku, ako účastník, je významné a môže zahŕňať, bez obmedzenia, nasledujúce: 
(i) utopenie; (ii) topenie sa; (iii) vyvŕtnutie ; (iv) presilenie; (v) zlomeniny; (vi) zranenia z tepla a chladu, vrátane popálenín, choroby súvisiace s horúčavou, úpal a podchladenie; (vii) 
syndróm nadmerného vyčerpania (viii) úrazy vyvolané konaním, alebo nedbalosťou iného účastníka preteku alebo vozidiel; (ix) pohryznutie zvieraťom a / alebo bodnutie 
hmyzom; (x) kontakt s jedovatými rastlinami; (xi) nehody týkajúce sa, okrem iného, pádlovania, horolezectva, bicyklovania, turistiky, lyžovania, zasnežovania, cestovania loďou, 
nákladným autom, autom alebo iným dopravným prostriedkom, pád z výšky; (xii) srdcový infarkt; (xiii) choroby spojené s vystavením sa kontaminovanej vody fekáliami alebo 
kalom; (xiv) nakazenie sa, alebo choroba vrátane COVID-19 alebo akékoľvek iné ochorenie vyplývajúce z vírusu SARS-CoV-2 v dôsledku vystavenia kontaktu s iným účastníkom, 
alebo prevádzkovateľom (ako je definovaný v tomto dokumente); xv) trvalá paralýza; a / alebo (xvi) smrť. Príslušné pravidlá a / alebo osobná disciplína môžu znížiť toto riziko, 
avšak riziko vážneho zranenia a / alebo smrti aj naďalej existuje. 
2 ) PO MOŽNOSTI SA KOMPLETNE OBOZNÁMIŤ S INFORMÁCIAMI O TÝCHTO PRETEKOCH, V SVOJOM MENE A AJ V MENE MÔJHO ZVERENCA, JA (DOLU PODPÍSANÝ/Á) 
VEDOME, DOBROVOĽNE A SLOBODNE PREBERÁM A AKCEPTUJEM VŠETKY TIETO RIZIKÁ, A TO ZNÁME AJ NEZNÁME, AJ TIE VYPLÝVAJÚCE Z NEDBANLIVOSTI, ČINNOSTI, 
ALEBO ZANEDBANIA PREVÁDZKOVATEĽA („zbavenie záväzku“) špecifikovaného nižšie, alebo iných, a preberám plnú zodpovednosť a všetky riziká na seba a / alebo zverenca 
zúčastňujúceho sa na tomto preteku. 
3 ) Vedome a dobrovoľne súhlasím s tým, že budem dodržiavať všetky aktuálne Všeobecné obchodné podmienky (ktoré boli dané k dispozícii) v súvislosti s účasťou pretekára 
na pretekoch. Ak by som však, spozoroval/a nezvyčajné a / alebo významné nebezpečenstvo počas svojej účasti na podujatí, ja sám/a alebo môj zverenec odstúpim od účasti a 
upozorním na toto nebezpečenstvo najbližšieho organizátora pretekov. 
4 ) COVID-19: Podpísaním tohto dokumentu (vzdania sa práv) beriem na vedomie nákazlivú povahu vírusu SARS-CoV-2 („nový koronavírus“) a dobrovoľne preberám riziko, že 
ja v svojom mene a prípadne aj v mene môjho zverenca, môžem byť vystavený alebo infikovaný novým koronavírusom a to účasťou a / alebo štartom na pretekoch, a že takáto 
expozícia alebo infikovanie môže mať za následok zranenie, chorobu, trvalé zdravotné postihnutie, alebo smrť. Beriem na vedomie, že riziko vystavenia sa novému koronavírusu, 
alebo osobám s ochorením COVID-19 počas pretekov môže vyplývať z konania, opomenutia, alebo mojej nedbanlivosti, ako aj nedbanlivosti iných účastníkov, alebo iných osôb, 
vrátane prevádzkovateľa. 
5 ) Vedome a dobrovoľne súhlasím s tým, že počas mojej účasti na podujatí budem dodržiavať všetky potrebné a požadované postupy, predpisy a usmernenia súvisiace s 
bezpečnosťou a zmierňovaním rizík spojených s COVID-19, či už komunikované ústne alebo písomne. Takéto usmernenia môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na: (i) všeobecné 
dodržiavanie bezpečného odstupu od iných účastníkov (teda udržiavanie 2 metrového priestoru medzi mnou a ostatnými jednotlivcami); (ii) nosenie správneho prekrytia tváre 
maskou; a (iii) časté umývanie rúk a / alebo používanie dezinfekčného prostriedku na ruky a zabrániť dotýkaniu sa tváre. Beriem na vedomie a súhlasím s tým, že ja, alebo môj 
zverenec bude dodržiavať tieto bezpečnostné a zmierňujúce opatrenia nielen vo svojom vlastnom záujme, ale aj pre dobro ostatných účastníkov a prevádzkovateľa podujatí. 
Dobrovoľne preberám riziko, že môžem byť ja, alebo môj zverenec vystavený novému koronavírusu, alebo osobám s ochorením COVID-19 v dôsledku nedodržania týchto 
postupov, opatrení a usmernení. 
6 ) Ďalej, bez ohľadu na vyššie uvedené, prehlasujem, že sa nezúčastním podujatia a ani nebudem pretekať, ak som: (i) pozitívne testovaný na COVID-19; (ii) vykazoval som 
akékoľvek príznaky COVID-19; alebo (iii) som bol v úzkom kontakte s osobou, o ktorej je známe, že má COVID-19 (alebo akékoľvek jej známy príznak). 

V maximálnom možnom rozsahu prípustnom v súlade v platným právom ja, v svojom mene a/alebo v mene môjho zverenca (ak je to aplikovateľné) a v mene svojich 7 ) 
zákonných dedičov, právnych nástupcov, manželského partnera, partnerov, osobných zástupcov a/alebo najbližších príbuzných, navždy sa vzdávam práva , uvoľňujem zo 
zodpovednosti a potvrdzujem dohodu o nežalovaní občianskeho združenia THE RACE, o.z., Jablonov nad Turňou 224, 049 43 Jablonov nad Turňou, Slovensko, IČO: 52232557; a 
príslušného/ých vlastníka/ov alebo konateľa/ov a pracovníka/ov, riaditeľov, zamestnancov, dodávateľov, zástupcov, agentov a pridružených spoločností, a ak platí aj priamych 
alebo nepriamych materských alebo dcérskych spoločností, predchodcov, nástupníkov, dedičov, mediálnych partnerov, pričlenených neziskových organizácií, sponzorov alebo 
poskytovateľov lekárskej starostlivosti, z vyššie uvedených zbavenie záväzku (súhrnne "prevádzkovateľov") s ohľadom na akýkoľvek spor, nároky a stratu a všetky úrazy, invaliditu, 
smrť a / alebo stratu, alebo ujmu voči osobe alebo majetku v súvislosti s mojou účasťou alebo účasťou môjho zverenca na tomto preteku, či už vyplývajúce z nedbanlivosti, alebo 
úmyselného konania „prevádzkovateľov“ alebo iných osôb. Ďalej súhlasím s odškodnením, bránením a obhajovaním „prevádzkovateľov“ z akejkoľvek zodpovednosti za škody, 
náklady, nároky a/alebo škody vyplývajúcej z mojej účasti na, alebo v spojení s pretekom, vrátane, ale nie výlučne, primeraných poplatkov za právne zastupovanie. 
8 ) Ja, v svojom mene a v mene môjho zverenca potvrdzujem a overujem, že: (i), pokiaľ nie je nižšie uvedené , mám viac ako 18 rokov a som právne spôsobilý na právne úkony 
a podpisovanie v svojom mene, alebo v mene svojho zverenca; (ii) netrpím chorobami, zraneniami a poruchami, ktoré by mohli narušiť moju bezpečnú účasť na pretekoch 
(alebo môjho zverenca); (iii) som fyzicky spôsobilý a dostatočne oboznámený, aby som sa mohol podieľať na všetkých činnostiach spojených s pretekom; a (iv) k dátumu konania 
pretekov, budem disponovať lekárskym/zdravotným poistením, a to individuálne, alebo ako súčasť organizácie. Beriem na vedomie, že ako účastník, a aj, v mene zverenca (ako 
zákonný zástupca zverenca), som si vedomý a som informovaný o rizikách spojených s účasťou na týchto pretekoch a moja účasť je plne dobrovoľná. 
9 ) Ja, v svojom mene a v mene môjho zverenca , súhlasím s podaním prvej pomoci a inej lekárskej starostlivosti a príslušných služieb vrátane evakuácie/prepravy, v prípade 
úrazu alebo choroby v súvislosti s účasťou na pretekoch a týmto zbavujem „prevádzkovateľov“ akejkoľvek zodpovednosti, alebo nároku vyplývajúceho z takejto liečby a /alebo 
služieb. Okrem toho dávam výslovný súhlas na nevyhnutné použitie a poskytnutie mojich osobných zdravotných informácií poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, v súlade s 
poskytovanými službami a /alebo starostlivosťou ako aj na podpisovanie akýchkoľvek dodatočných dokumentov, ktoré môže byť požadovaná týmito poskytovateľmi, v súlade s 
informáciami alebo službami. 
1 0) „Prevádzkovatelia“ si vyhradzujú právo odložiť, zrušiť, alebo zmeniť preteky, v dôsledku poveternostných podmienok alebo iných faktorov mimo kontroly prevádzkovateľov, 
ktoré by mohli mať vplyv na zdravie a / alebo bezpečnosť účastníkov. Prevádzkovatelia, ako aj občianske združenie THE RACE, o.z. nebudú povinný vrátiť účastníkom akékoľvek 
registračné poplatky z dôvodu zrušenia preteku. 
1 1) Ja, v svojom mene a aj v mene môjho zverenca, neodvolateľne udeľujem „prevádzkovateľom“ súhlas neobmedzene používať, reprodukovať, predávať, šíriť a distribuovať 
všetky fotografie, obrázky, videozáznamy, filmy, nahrávky, alebo akékoľvek iné zobrazenia mňa ako účastníka, alebo môjho zverenca počas pretekov, alebo pri súvisiacich 
činnostiach pre akýkoľvek právne konformný účel a to na neobmedzený čas. Som si vedomí, že ako účastník pretekov nebudem mať nárok na odmenu v súvislosti s týmto 
súhlasom. Ďalej, týmto neodvolateľne a bezpodmienečne udeľujem oprávnenie „prevádzkovateľom“ k filmovaniu, nahrávaniu a zaznamenávaniu mňa ako účastníka na 
pretekoch a pre následné televízne vysielanie, predaj, distribuovanie a iné využívanie rovnakým spôsobom, ak „prevádzkovatelia“ usúdia že to bude vhodné. Takéto povolenie 
by malo zahŕňať neobmedzené a neodvolateľné práva pre „prevádzkovateľov“, a to bez akejkoľvek kompenzácie účastníkovi, používať, reprodukovať alebo vysielať, meno 
účastníka, prezývku, podobu, hlas, fotografiu, podpis v súvislosti s pretekom. Beriem na vedomie, že „prevádzkovatelia“ majú neobmedzené autorské právo vzťahujúce sa na 
celý svete, používať, publikovať, vysielať a inak šíriť zobrazenie alebo informácie o účastníkovi a všetky alebo akúkoľvek časť preteku, v ktorej sa účastník môže objaviť, v 
ktoromkoľvek rádiu, sieti, káblových a miestnych televíznych programoch a vo všetkých tlačových materiáloch a v akýchkoľvek iných formátoch alebo médiách (vrátane 
elektronických médií), teraz známych ,alebo neskôr objavených natrvalo a bez akejkoľvek kompenzácie účastníkovi. 
1 2) S ohľadom na a z dôvodu že, mi bolo dovolené zúčastniť sa na týchto pretekoch, ja ako účastník sa zriekam práva a súhlasím, že nebudem žalovať „prevádzkovateľov“ a 
všetky súčasné a budúce nároky, v súvislosti s mojou účasťou na podujatiach organizovaných „prevádzkovateľmi“ vrátane pretekov, ako aj zo strany mojich dedičov, 
manželského partnera, partnerov, osobných zástupcov a / alebo najbližších príbuzných. 
1 3) Ak niektoré z ustanovení tohto dokumentu (Vzdanie sa práv, zrieknutie sa zodpovednosti, dohoda o nežalovaní a súhlas s neobmedzeným použitím obrazového a 
zvukového materiálu) bude považované súdom s príslušnou jurisdikciou za neplatné alebo nevymáhateľné v akomkoľvek ohľade, potom, v maximálnom rozsahu povolenom 
príslušným právnym poriadkom, zostanú všetky ostatné ustanovenia tohto dokumentu v plnej platnosti a účinnosti. 
1 4) Pre PRETEKÁROV ELITE a ďalších účastníkov súťažiacich O finančné výhry: Dobrovoľne súhlasím, s poskytnutím vzorky moču počas konania testovania, ktoré vykoná 
Prevádzkovateľ, alebo agenti. Ďalej beriem na vedomie, že určité lieky na predpis alebo voľno predajné lieky mi môžu ovplyvniť výsledky týchto testov a že budem informovať 
prevádzkovateľa pred testovaním o akomkoľvek lieku na predpis a / alebo voľno predajnom lieku ktorý užívam. Ďalej oprávňujem prevádzkovateľov na použitie všetkých 
informácií a správ, vrátane výsledkov testov týkajúcich sa skríningu alebo testovanej vzorky (vzoriek) moču Prevádzkovateľom, alebo jeho zástupcov. Prevádzkovateľ a jeho 
konatelia, zástupcovia, zamestnanci a agenti sú týmto uvoľnení z právnej zodpovednosti, alebo záväzku v súvislosti s akýmkoľvek testovaním, tak ako je to uvedené v tomto 
dokumente. 

PREČÍTAL SOM A PLNE POROZUMEL TOMUTO DOKUMENTU. 
ROZUMIEM, ŽE SOM SA VZDAL/A, VO SVOJOM MENE A MENE MÔJHO 
ZVERENCA, ZNAČNÝCH PRÁV SVOJÍM PODPISOM A DOKUMENT SOM 
PODPÍSAL SLOBODNE A DOBROVOĽNE A VÁŽNE. 

NEPLNOLETÝ ZVERENEC: AK ÚČASTNÍK MÁ MENEJ AKO 18 ROKOV, ALEBO 
JE V ZÁKONNOM PORUČNÍCTVE, PODPIS RODIČA ALEBO ZÁKONNÉHO 
ZÁSTUPCU SA VYŽADUJE NIŽŠIE. 

Rodič/zákonný zástupca (tlačeným) 

Meno neplnoletej osoby (tlačeným): 

Vzťah k neplnoletej osobe/zverencovi: 

DÁTUM: 

Meno účastníka (tlačeným): 

E-mail: 

Telefón: 
Meno kontaktnej osoby v 
prípade núdze (povinné): 

Podpis rodiča/zákonného zástupcu: 
Telefón v prípade núdze (povinné): 

DÁTUM: 

Podpis: 


