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Mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce 

Já, podepsaný/á, svým podpisem této přihlášky  prohlašuji, že : 
a) se závazně přihlašuji k závodu seriálu Stopa pro život a zavazuji se uhradit pořadatelem určené startovné, 
b) budu dodržovat platný soutěžní řád seriálu Stopa pro život a v rámci závodu budu dodržovat i pokyny pořadatele závodu, 
c) souhlasím s podmínkami a pravidly závodu a beru tyto na vědomí s �m, že jsem si vědom zejména těchto skutečnos�: 

I. beru na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a movitých věcech, pokud nebude prokázáno výlučně 
jeho zavinění nebo pokud odložené věci protokolárně nepřevzal do své úschovy, II. budu se řídit pokyny pořadatele, udržovat pořádek a 
budu v maximální možné míře, kterou po mně lze spravedlivě požadovat, ohleduplný k životnímu prostředí, v opačném případě 
odpovídám pořadateli za škody, které mu způsobím, 
III. v případě zrušení závodu v důsledku vyšší moci (např. živelné pohromy, administra�vní zásah příslušných orgánů v případě 
výjimečných událos�, atd…), tedy bez zavinění pořadatele, se startovné nevrací, IV. v případě zrušení závodu z důvodu výlučně na 
straně pořadatele sdělím tomuto údaje pro navrácení uhrazeného startovného za jednotlivý neuskutečněný závod. 

d) všechny údaje v prohlášení jsem uvedl pravdivě a jsem si vědom skutečnos�, že v případě uvedení nepravdivých údajů odpovídám pořadateli 
za všechny škody, které mu �m vzniknou. 

Ochrana osobních údajů 
Jsem si vědom/a, že na základě této přihlášky je spolek Stopa pro život, z.s. oprávněn zpracovávat mé osobní údaje uvedené z druhé strany této 
přihlášky v souvislos� s mou účas� v závodu seriálu Stopa pro život. 
Současně �mto uděluji spolku Stopa pro život z.s. zpracovávat mé vpředu uvedené osobní údaje pro marke�ngové účely. Byl/a jsem 
informována o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů pro marke�ngové účely mohu kdykoli odvolat,  a že detailní informace o mých 
právech a zpracování mých osobních údajů pořadatelem mohu dohledat v Informaci o zpracování osobních údajů na www.stopaprozivot.cz. 

Oznámení pořadatele 
Zájemcům o účast v závodě doporučujeme uzavřít k tomu účelu pojistnou smlouvu a před závodem se podrobit lékařskému vyšetření. Finální 
výsledková lis�na bude vyvěšena v prostoru cíle nejpozději 1 hodinu po doje� posledního závodníka. Protest na výsledek a porušení pravidel je 
možné podat pouze v den závodu a to nejpozději půl hodiny před vyhlášením výsledků u rozhodčího SPŽ, nebo u ředitele závodu v místě 
časomíry. Podpisem výsledkové lis�ny hlavním rozhodčím jsou výsledky považovány za defini�vní. Pozdější reklamace u pořadatele závodu 
nebo u pořadatele seriálu SPŽ nebudou uznány. 
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