
Vyloučení ručení

• Prohlašuji, že moje účast na Běhu Via Carolina je na vlastní riziko a že jsem dostatečně
pojištěná/ý pro případ nehody, i v zahraničí (Německo).

• Je mi známo, že trasa vede na veřejných komunikacích, které nejsou pro tento běh uzavřeny
nebo speciálně zajištěny.

• Účastí na akci se zavazuji dodržovat pravidla silničního provozu a sama/sám dbát na vlastní
bezpečnost.

• Je mi známo, že se jedná o akci amatérského sportu, která nebude prováděna za přísných
závodních podmínek.

• Svou přihláškou akceptuji, že jsou vyloučeny jakékoliv nároky na náhradu škody, lhostejno z
jakého důvodu, ledaže by pořadatel, jeho pomocníci nebo zákonní zástupci jednali hrubě
nedbale.

• Svou účastí prohlašuji, že v čas startu akce nemám žádné zdravotní potíže, které by mluvily proti
účasti na této akci. Moje kondice odpovídá požadavkům kladeným takovouto náročnou
vytrvalostní sportovní akci.

• Je mi známo, že při poveření třetí strany (např. záchranné služby), ať už účastníkem nebo
pořadatelem, eventuálně vzniklé náklady nese účastník sám, popř. pořadatel má právo
požadovat úhradu eventuálních nákladů od účastníka.

• Je mi známo, že o své stravování a výstroj/výbavu během akce se musím starat sama/sám, popř.
že to zorganizuji se svým týmem. Pořadatel nabízí navíc základní občerstvení v cílích etap pro
bězce dané etapy.

• Souhlasím, že mé osobní údaje budou pořadatelem uloženy a použity pro účely organizace akce.
Prohlašuji, že souhlasím s fotografováním a filmováním během akce, jakož i s bezplatným a
časově neomezeným použitím těchto záběrů pořadatelem pro redakční a reklamní účely.

• Prohlašuji, že já nebo moje kapitánka/můj kapitán jsme pořadateli uhradili kompletní startovné.
Kromě startovného za tým nejsou žádné další poplatky za účast na této akci.

• Svou účastí se zavazuji řídit se pokyny organizačního týmu.
• Je mi známo, že pokud jsem nezletilá/ý, potřebuji k příhlášení a účasti na akci souhlas svého

zákonného zástupce.
• Prohlašuji, že všechny údaje k mé osobě v této přihlášce jsou správné.


