SÉRIA PRETEKOV SPARTAN RACE
VZDANIE SA PRÁVA, UVOĽNENIE ZODPOVEDNOSTI, DOHODA O NEŢALOVANÍ & NEOBMEDZENOM POUŢÍVANÍ OBRAZU
S ohľadom na môjho ("ja", "môjho" alebo "mňa") a / alebo v mene môjho dieťaťa / zverenca (kaţdého „zverenca“) zúčastňujúceho sa ako súťaţiaci, dobrovoľník (alebo iný zamestnanec) a / alebo
divák (ktoréhokoľvek z vyššie uvedených účastníkov)v sérii pretekov Spartan Race, Spartan Kids alebo Varsity Race , Spartan workout alebo iných pretekov vlastnených, prevádzkovaných,
licencovaných alebo sponzorovaných Spartanom (ktorékoľvek z vyššie uvedených podujatí/ aktivít/ operácii tu spojených ako "preteky"), ja, v svojom mene a v mene môjho zverenca, akceptujem
a súhlasím s nasledujúcim:
(1) Riziko váţneho zranenia a / alebo smrti z činností súvisiacich v účasti na ktoromkoľvek preteku, ako účastník, je významné a môţe zahŕňať, bez obmedzenia, nasledujúce: (i) utopenie; (ii) topenie
sa; (iii) vyvŕtnutie ; (iv) presilenie; (v) zlomeniny; (vi) zranenia z tepla a chladu, vrátane popálenín, choroby súvisiace s horúčavou, úpal a podchladenie; (vii)syndróm nadmerného pouţitia (viii)
úrazy zahrňujúce konanie alebo nedbalosť iného účastníka preteku alebo vozidiel; (ix) pohryznutie zvieraťom a / alebo bodnutie hmyzom; (x) kontakt s jedovatými rastlinami; (xi) úrazy zahrňujúce ,
ale nie výhradne, vodné atrakcie, horolezectvo, cyklistiku, turistiku, lyţovanie, sánkovanie, cestovanie loďou, nákladným autom, autom alebo iné pohodlie, pád z výšky; (xii) srdcový infarkt; (xiii)
choroby spojené s vystavením sa kontaminovanej vody fekáliami alebo kalom; (xiv)trvalá paralýza; a / alebo (xv) smrť. Príslušné pravidlá a / alebo osobná disciplína môţu zníţiť toto riziko, potom
riziko váţneho zranenia a / alebo smrti neexistuje.
(2) Po kompletnej informovanosti o tomto preteku , v svojom mene a aj v mene môjho zverenca, ja (dolu podpísaný/á) vedome, dobrovoľne a slobodne preberám a akceptujem všetky tieto riziká, obe
známe aj neznáme, aj tie vyplývajúce z nedbanlivosti, činnosti alebo zanedbania „majiteľmi“ (osoby uvoľnené zo záväzku“), ako je ďalej definované, alebo iných, a preberám plnú zodpovednosť a
všetky riziká na seba a / alebo zverenca zúčastňujúceho sa na tomto preteku.
(3) Ja, vedome a dobrovoľne súhlasím s tým, aby v súlade so všetkými uvedenými obvyklými termínmi a podmienkami (ktoré boli dané k dispozícii) sa účastník zúčastnil na preteku. Ak by som však,
spozoroval/a nezvyčajné a / alebo významné nebezpečenstvo počas svojej účasti na podujatí, ja sám/a alebo môj zverenec odstúpi od účasti a upozorníme na toto nebezpečenstvo najbliţšieho
organizátora preteku.
(4) V maximálnom moţnom rozsahu prípustného platného zákona ja, v svojom mene a / alebo v mene môjho zverenca (ak platí) a našich príslušných dedičov, právnych nástupcov, manţelských
partnerov, partnerov, osobných zástupcov a / alebo najbliţších príbuzných, navţdy sa vzdávam práva , uvoľňujem zo zodpovednosti a potvrdzujem dohodu o neţalovaní spoločnosť
Adventuredsports s.r.o., ESR Enterprises Czech s.r.o., HSR Rendezvényszervezo Kft., Ulmus Enterprise Sp.z o.o., SPARTAN RACE , INC., REEBOK INTERNATIONAL LTD.,
REEBOK INTERNATIONAL LIMITED, NBC SPORTS VENTURES, LLC GLOBAL RESCUE LLC. OMNES, LLC, a príslušného/ých vlastníka/ov alebo operátora/ov a pracovníka/ov
a ich príslušných vlastníkov, operátorov, riaditeľov, zamestnancov, dodávateľov, zástupcov, agentov a pridruţených spoločností, a ak platí aj priamych alebo nepriamych materských alebo dcérskych
spoločností, predchodcov, následníkov, dedičov, mediálnych partnerov, pričlenených charitatívnych organizácií, sponzorov alebo poskytovateľov lekárskej starostlivosti, z vyššie uvedených
uvoľnených zo záväzku (súhrnne "majiteľov") s ohľadom na akýkoľvek spor, nároky a stratu a všetky úrazy, invaliditu, smrť a / alebo stratu, alebo škodu proti osobe alebo majetku v
súvislosti s mojou účasťou alebo účasťou môjho zverenca na tomto preteku , či uţ vyplývajúce z nedbanlivosti alebo úmyselného konania „majiteľov“ alebo iné. Ja, ďalej súhlasím
s odškodnením, bránením a obhajovaním „majiteľov“ z akejkoľvek zodpovednosti za škodu, nákladov, nárokov a / alebo škody vyplývajúcej z účasti účastníka na alebo v spojení s pretekom, vrátane,
ale nie výlučne, primeraných poplatkov za právne zastupovanie.
(5) Ja, v svojom mene a v mene môjho zverenca potvrdzujem a overujem, ţe: (i), pokiaľ nie je niţšie uvedené , mám viac ako 18 rokov a som legálne spôsobilý na podpisovanie v svojom mene, alebo
ak platí , v mene môjho zverenca; (ii) účastník netrpí chorobami, zraneniami a poruchami, ktoré by mohli narušiť jeho / jej bezpečnú účasť na preteku; (iii) účastník je fyzicky fit a dostatočne
vyškolený, aby sa podieľal na všetkých činnostiach spojených s pretekom; a (iv) k dátumu konania preteku, účastník bude vlastniť lekárske / zdravotného poistenie, a to individuálne, alebo ako súčasť
organizácie. Ja, beriem na vedomie, ţe účastník, a ja, ako rodič zverenca / zákonný zástupca zverenca( ak platí), som si vedomý a informovaný o rizikách spojených s účasťou na tomto preteku a účasť
tohto účastníka preteku je plne dobrovoľná.
(6) Ja, v svojom mene a v mene môjho zverenca , súhlasím s podaním prvej pomoci a inej lekárskej starostlivosti a príslušných sluţieb vrátane evakuácie/prepravy, v prípade úrazu alebo choroby v
súvislosti s účasťou na preteku a týmto zbavujem „majiteľov“ akejkoľvek zodpovednosti alebo nároku vyplývajúceho z takejto liečby a /alebo sluţieb. Okrem toho dovoľujem a súhlasím , ak je to
nutné, na pouţitie a poskytnutie mojich osobných zdravotných informácií týmto poskytovateľom, v súlade s prednesenými sluţbami a /alebo starostlivosťou a podpisovať akúkoľvek dodatočnú
dokumentáciu, ktorá môţe byť poţadovaná týmito poskytovateľmi, v súlade s informáciami alebo sluţbami.
(7) „Majitelia“ si vyhradzujú právo odloţiť, zrušiť, alebo zmeniť preteky, v dôsledku poveternostných podmienok alebo iných faktorov mimo kontroly majiteľov, ktoré by mohli mať vplyv na
zdravie a / alebo bezpečnosť účastníkov. Spoločnosť Spartan Race, Inc. nebude povinná vrátiť účastníkovi akékoľvek registračné poplatky z dôvodu zrušenia preteku.
(8) Ja, v svojom mene (ak platí) aj v mene môjho zverenca, neodvolateľne udeľujem „majiteľom“ neobmedzene pouţívať, reprodukovať, predávať, šíriť a distribuovať všetky fotografie, obrázky,
videokazety, filmy, nahrávky, alebo akékoľvek iné zobrazenia účastníka ,mňa, alebo môjho zverenca v preteku, alebo súvisiacich činnostiach pre akýkoľvek legitímny účel a to natrvalo. Chápem, ţe
účastník preteku, nebude mať nárok na odškodnenie v súvislosti s nimi. Ďalej, týmto neodvolateľne a bezpodmienečne udeľujem oprávnenie „majiteľom“ k filmovaniu, nahrávaniu a zaznamenávaniu
účinkovania účastníka na preteku a následne televízne vysielanie, predaj, distribuovanie a inakšie vyuţívanie rovnakým spôsobom, ak „majitelia“ usúdia ţe to bude vhodné. Takéto povolenie
by malo zahrňovať neobmedzené a neodvolateľné práva pre „majiteľov“, a to bez akejkoľvek kompenzácie účastníkovi, pouţívať, reprodukovať alebo vysielať, meno účastníka, prezývku, podobu,
hlas, fotografiu, podpis a biografické informácie v súvislosti s pretekom. Beriem na vedomie, ţe „majitelia“ majú neobmedzené autorské právo po celom svete, pouţívať, publikovať, vysielať a inak
šíriť zobrazenie alebo informácie o účastníkovi a všetky alebo akúkoľvek časť preteku, v ktorej sa účastník môţe objaviť, v ktoromkoľvek rádiu, sieti, káblových a miestnych televíznych programoch a
vo všetkých tlačových materiáloch a v akýchkoľvek iných formátoch alebo médiách (vrátane elektronických médií), teraz známych ,alebo neskôr vymyslených natrvalo a bez akejkoľvek kompenzácie
účastníkovi.
(9) S ohľadom a za to, ţe mi bolo dovolené zúčastniť sa na tomto preteku ,účastník sa zrieka práva a súhlasí, ţe nebude ţalovať „majiteľov“ zo všetkých súčasných a budúcich nárokov, v súvislosti
s účasťou účastníka na podujatiach organizovaných „majiteľmi“ vrátane preteku , ako aj jeho / jej dediči, manţelskí partneri, partneri, osobní zástupcovia a / alebo najbliţší príbuzný
(10) Ak niektoré z nariadení Vzdania sa práva, uvoľnenia zodpovednosti, dohody o neţalovaní & neobmedzenom pouţívaní obrazu bude povaţované súdom s príslušnou jurisdikciou za neplatné
alebo nevymáhateľné v akomkoľvek ohľade, potom, v maximálnom rozsahu povolenom príslušným zákonom, všetky ostatné ustanovenia tejto zmluvy zostávajú v plnej platnosti a účinnosti.
(11) PRE ELITY A ĎALŠÍCH ÚČASTNÍKOV SÚŤAŢIACICH IBA PRE FINANČNÉ VÝHRY: Ja dobrovoľne súhlasím, s poskytnutím vzorky moču zhromaţdenom v čase konania testovania, ktoré
vykoná spoločnosť Spartan alebo jej agenti. Ďalej beriem na vedomie, ţe určité lieky na predpis alebo voľno predajné lieky, mi môţu ovplyvniť výsledky týchto testov a ţe budem informovať
spoločnosť Spartan pred testovaním o akomkoľvek lieku na predpis a / alebo voľno predajnom lieku ktorý uţívam. Ďalej oprávňujem majiteľa na pouţitie všetkých informácií a správ, vrátane
výsledkov testov týkajúcich sa skríningu alebo testovanej vzorky(vzoriek) moču Spartanom alebo jeho zástupcov. Spartan a jeho funkcionári, zástupcovia, zamestnanci a agenti sú týmto uvoľnení od
právnej zodpovednosti alebo záväzku v súvislosti s akýmkoľvek testovaním, tak ako je to uvedené v tomto dokumente o vzdaní sa práva.
PREČÍTAL/A SOM SI A PLNE POCHOPIL/A TOTO VZDANIE SA PRÁVA. CHÁPEM, ŢE SOM SA VZDAL/A, V SVOJOM MENE A V MENE MÔJO ZVERENCA, ZNAČNÝCH
PRÁV SVOJIM PODISOM A PODPÍSAL/A SOM HO SLOBODNE A DOBROVOĽNE.
Meno účastníka (tlačeným):

Dátum:

E-mail:

Meno kontaktnej osoby v prípade núdze ( nutné):

Telefón:

Tel.kontakt v prípade núdze (nutné):

Podpis:

BIB číslo účastníka:

NEPLNOLETÝ/ZVERENEC: AK ÚČASTNÍK MÁ MENEJ AKO 18 ROKOV, ALEBO JE V ZÁKONNOM PORUČNÍCTVE, PODPIS RODIČA ALEBO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU JE
NIŢŠIE POŢADOVANÝ.
Rodič/zákonný zástupca (tlačeným):

Podpis rodiča/zákonného zástupcu:

Meno neplnoletej osoby/zvereneca (tlačeným):

Dátum:

Vzťah k neplnoletej osobe/zverencovi:

