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ZÁVAZNÉ POKYNY POŘADATELE PRO ZÁVOD  

ROCKI RACE, konaný dne 27.4.2019 

 

Tyto pokyny jsou určené účastníkům závodu ROCKI RACE pořádaného společností Rocki 

outdoor company s.r.o., IČ: 078 25 692, se sídlem: Čsl. armády 200, 253 01 Hostivice (dále 

také jako „pořadatel“). 

 

Každý účastník je povinen se s těmito pokyny seznámit a tuto skutečnost stvrdit svým podpisem 

na níže uvedeném prohlášení. Každý z účastníku svým podpisem potvrzuje, že si je vědom 

skutečnosti, že se závodu účastní na své nebezpečí a na vlastní odpovědnost a dále stvrzuje, že 

je fyzicky dostatečně zdatný a schopný se tohoto závodu zúčastnit.  

 

I. 

Všeobecné pokyny 

 

Účastnit závodu se může pouze registrovaný účastník (dále také jako „závodník“). Nezletilí 

závodníci se mohou závodu zúčastnit pouze s doprovodem svých zákonných zástupců nebo jiné 

dospělé osoby. Pořadatel si vyhrazuje možnost u osob starších 15 let na podmínce doprovodu 

dospělé osoby netrvat a start tohoto účastníka bez dalšího povolit.  

 

Účastník závodu je povinen řídit se pokyny pořadatele, jeho zaměstnanců a ostatních 

pořadatelem pověřených osob.  

 

Závodníkům a jejich doprovodu je zakázáno vzdalovat se z vyznačeného prostoru konání 

závodu (dále také jako „závodiště“). 

 

Závodník je povinen počínat si vždy způsobem zohledňujícím konkrétní situaci na závodišti a 

přizpůsobit fyzickou aktivitu konkrétnímu terénu a překážce. 

 

Závodník je povinen řídit se pokyny pořadatele nebo jím pověřených osob při zdolávání 

konkrétní překážky nebo části závodu.  
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II. 

Následky porušení závazných pokynů 

 

V případě, že se závodník nebude řídit pokyny pořadatele, jeho zaměstnanců nebo pověřených 

osob, je srozuměn s rizikem okamžitého vyloučení ze závodu a prostoru závodiště bez možnosti 

náhrady již zaplacených výdajů.  

 

Po vyloučení ze závodu je osoba povinna okamžitě opustit prostory závodiště a odevzdat 

všechny pomůcky a jiné předměty, které v souvislosti s účastí v závodě od pořadatele obdržel.  

 

Závodník je srozuměn s tím, že pořadatel není odpovědný za jakoukoliv škodu způsobenou 

závodníku účastí v závodě nebo jejich doprovodu a z tohoto důvodu není oprávněn požadovat 

vůči pořadateli jakékoliv peněžní nebo nepeněžní plnění  v důsledku zranění nebo jiné škody, 

které účastník utrpí v souvislosti s účastí v závodu. 

 

III. 

 

Závěrečná ustanovení 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit termín a místo konání z důvodů hodných zvláštního zřetele.  

 

Nedílnou součástí těchto pokynů je prohlášení účastníka závodu nebo jeho zákonného zástupce.  

 

Uvedené pokyny se vztahují na závodníky i jejich doprovod.  

 

V Hostivice dne 5.4.2019 

 

 

Rocki outdoor company s.r.o. 

Pořadatel závodu 
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PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZÁVODU nebo jeho ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE 

 

 

_______________________________________ 

Jméno a příjmení 

 

__________________________ 

datum narození 

 

 

______________________________________________ 

trvale bytem 

 

jakožto účastník závodu / jakožto zákonný zástupce účastníka závodu 

……………………………………………………………………. (údaje nezletilého 

závodníka)  * tímto prohlašuji, že jsem se seznámil s výše uvedenými pokyny, těmto pokynům 

jsem porozuměl a těmito se budu při účasti v závodu řídit. Zároveň prohlašuji, že jsem srozuměn 

s následky porušení těchto pokynů.  

 

Dále prohlašuji, že jsem srozuměn s tím, že se závodu účastním na vlastní nebezpečí a 

odpovědnost a prohlašuji, že mi není známo jakékoliv fyzické omezení, které by mi bránilo se 

závodu účastnit.  

 

 

V ……………….. dne ……………..  

 

 

___________________________________ 

Vlastnoruční podpis závodníka / zákonného zástupce * 

 

* nehodící se škrtněte 

 


