Pravidla závodu
Pořadatelé:
LM Stavby Sochorek s.r.o.
Politických obětí 2238
73801 Frýdek Místek
07345143
Zodpovědná osoba
Aneta Sochorková

Závodu se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci s potvrzenou registrací.
Účastníci mladší 18-ti let se mohou závodů zúčastnit pouze s písemným souhlasem odpovědného
zástupce, avšak nemladší než než 14 let.
Každý účastník závodu prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky
z toho plynoucími), je zdravotně způsobilý a v takovém fyzickém stavu, aby závod bez obtíží zvládl.
Pořadatel neposkytuje účastníkům pojištění (zdravotní, úrazové, odpovědnosti, apod). Pokud je
potřeba pojištění nějakého druhu, je na účastníkovi si jej sjednat samostatně, zejména zdravotní
pojištění pro případné ošetření / hospitalizaci. Případné náklady budou účtovány účastníkovi.
Pořadatel závodu není zodpovědný za fyzickou újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu
spojenou s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
Všechny účastníky závodu žádáme, aby co nejvíce šetřili životní prostředí, neodhazovali odpadky,
pohybovali se jen v předem vymezených prostorech a dbali pokynů pořadatele.
Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel
zveřejní před závodem na svých internetových stránkách.
Účastník potvrzuje, že se bude řídit pravidly závodu. Pokud tato pravidla jakýmkoliv způsobem poruší,
může to mít za následek jeho diskvalifikaci ze závodu.
Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit závod v případě mimořádných nepředvídatelných okolností nebo v
případě přírodní katastrofy či zcela nevyhovujících klimatických podmínek. Za těchto okolností nemá
pořadatel povinnost vrátit závodníkovi startovné.
Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být
použity k vlastní propagaci Pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku
účastníků na jakoukoliv odměnu.
Na akcí dochází k pořizování obrazových záznamů (foto, video) pro potřeby Pořadatele.
Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez
předchozího oznámení.

Registrace probíhá na internetových stránkách pořadatele www.dobratickybeh.cz vyplněním a
odesláním registračního on-line formuláře.
Výše startovného pro Běžecký závod na trase pro dospělé činí 200kč.
Registrace je možná také osobně v místě prezentace závodu do 9.30.V tom případě startovné činí
250kč.
Účastníci dětských závodů se registrují na místě závodu bezplatně.
Registrace je platná až po jejím zaplacení. Zaplacením se rozumí připsání částky v plné výši na účet
pořadatele, a to buď hotově nebo převodem.
Registrace, která nebude zaplacená do 10 dní, se automaticky ruší.
Registrační poplatek (startovné) potvrzený účastníkem je nevratný.
Přísně se zakazuje používat po celé délce tratě brusle, jízdní kola, jiné jízdní prostředky nebo těrkové
hole a jakkoliv zkracovat závodní trať.
Startovní číslo musí být viditelně umístěno na hrudi po celou dobu závodu. Je zakázáno jej jakkoliv
přehýbat nebo překrývat. Během závodu je přísně zakázáno jakkoliv manipulovat se startovním
číslem a/nebo čipem.
Čipy na individuální kategorie jsou jednorázové, závodníci si je mohou nechat.
Jakýkoliv doping je přísně zakázán.
Pitný režim pro účastníky Běžeckého závodu bude zajištěn v cíli příslušného Běžeckého závodu.
Občerstvení obdrží každý startující na základě startovního čísla.

