
PRAVIDLA ZÁVODU/STARTOVNÍ PODMÍNKY 
 

  
Účastník svým podpisem u registrace, zaplacením startovného a 

nastoupením do závodu prohlašuje, že: 
 a) disponuje požadovanými znalostmi o triatlonu ve všech třech disciplínách 

(plavání, kolo, běh) a potvrzuje, že je fyzicky a psychicky způsobilý se těchto 
disciplín zúčastnit. 
 
b) je obeznámen s tím, že pořadatel nezodpovídá za stav a kvalitu vody 
v přehradní nádrži Baška, nezodpovídá a neposkytuje žádnou záruku za stav 
cyklotrasy a trasy běhu ani za specifické podmínky soutěže dané např. počasím. 
Trasa závodu vede po veřejných pozemních komunikacích a účastník bere na 
vědomí, že je třeba dodržet na takových komunikacích pravidla silničního 
provozu. 
 
c) je si vědom důsledků spojených se svou účastí v závodu na vlastní 
odpovědnost a nebezpečí, zejména že není oprávněn požadovat na pořadateli 
finanční plnění nebo uplatňovat jiné nároky v případě jakéhokoliv zranění nebo 
jiné škody, které účastník utrpí v souvislosti s účastí v závodu.  
 
d) bere na vědomí, že pořadatel během soutěže nepřebírá odpovědnost za 
škodu za odložené věci účastníka (oděvy, kola, cennosti apod.) 
 
e) je informován o tom, že pořadatelem nebylo uzavřeno žádné zvláštní pojištění 
na náhradu škody způsobené účastníkovi v souvislosti s účastí v závodu.  
 
f) byl důkladně poučen o průběhu závodů, a proto účast v závodu závisí jen na 
zvážení účastníka.  
 
g) byl pořadatelem dostatečně seznámen a obdržel veškeré informace ohledně 
průběhu, pravidel, bezpečnosti a fair-play podmínek závodu. 
 
h) netrpí žádnou závažnou nemocí nebo závažným onemocněním  
 
i) startuje v tomto závodě výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a 
osobní riziko. Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodníka během 
celé sportovní akce TRIATLON BAŠKA. 
 
j) souhlasí, aby jeho účast a sportovní výkon v závodě byly pořadatelem nebo 
osobou pořadatelem zmocněnou audiovizuálně zaznamenány s tím, že účastník 
poskytuje pořadateli závodu svolení, aby audiovizuální záznamy anebo 
fotografie, vytvořené před, během a po skončení sportovní akce TRIATLON 
BAŠKA, byly pořadatelem nebo jím určenou třetí osobou užity všemi 
způsoby uvedenými v § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace 
tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.  


