
GIGACZECH 2023

Akce GIGACZECH se koná 2.9. 2023 na Mělnicku ve Středočeském kraji. Pořadatelem a organizátorem (dále jen jako 

„organizátor“) závodu GIGACZECH 2023 (dále také jen „GIGACZECH“ či „závod“) je společnost eventime s.r.o., IČO 

241 81 561, se sídlem Václavské náměstí 846/1,Praha 1- Nové Město, PSČ 110 00 (dále jen „eventime“), přičemž 

registrací dle těchto podmínek vzniká smluvní vztah mezi organizátorem a účastníkem závodu (dále jen „účastník“). 

Účastníkem může být pouze osoba splňující předpoklady stanové těmito podmínkami.  

I. Účinnost a platnost podmínek 

Tyto podmínky upravují právní vztah mezi účastníkem a organizátorem závodu GIGACZECH 2023. Smluvní vztah vzniká 

registrací účastníka k jeho účasti na závodu. Tyto všeobecné podmínky se stávají nedílnou součástí smluvního vztahu 

mezi organizátorem a účastníkem. Účastník bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn měnit 

podmínky závodu, jakož i pravidla závodu. Změny podmínek a pravidel závodu budou zveřejněny na stránkách 

www.gigaczech.com v české i anglické sekci.  

II. Základní pravidla pro účast na závodu a bezpečnost závodníků

Závodu GIGACZECH 2023 v kategoriích Single Man, Single Woman a Couple se může zúčastnit jakákoliv fyzická 

osoba, jejíž zdravotní stav účast na tomto typu závodu umožňuje, a která je starší 18 let. Osoba mladší 18 let věku a 

starší 15 let se závodu může účastnit se souhlasem svého zákonného zástupce. Podepsaný souhlas zákonného 

zástupce účastník zašle v elektronické podobě organizátorovi na e-mail: info@gigaczech.com. Účastník nesmí na 

závod přijít s jakýmkoliv vybavením, které by mohlo být nebezpečné pro ostatní účastníky závodu, diváky či pro 

samotného účastníka. V případě, že účastník má pochybnost o bezpečnosti svého vybavení, je povinen o této 

skutečnosti informovat organizátora, který vybavení povolí nebo zakáže, a to písemnou formou. V případě, že 

organizátor povolení z jakéhokoliv důvodu neudělí, je účastník povinen si vzít jiné, nezávadné vybavení. Účastníci 

budou informováni o všech organizačních opatřeních před začátkem závodu. Účastníci jsou povinni se řídit pokyny 

organizátora závodu a těmito organizačními opatřeními. Organizátor má právo vyloučit nebo diskvalifikovat jakéhokoli 

účastníka, jehož chování by mohlo ohrozit bezpečný průběh závodu nebo bezpečnost ostatních účastníků. Organizátor 

má též právo účastníka vyloučit, pokud se nebude chovat v souladu s pravidly závodu. Osobou, která může vyloučit 

nebo diskvalifikovat účastníka, je pouze osoba řádně zmocněná nebo určená organizátorem (zejména a nikoliv výlučně 

to mohou být členové zdravotnického týmu, týmu první pomoci, členové ochranky, dobrovolníci, organizátoři závodu na 

místě konání závodu či samotný organizátor). Účastník je povinen podrobit se lékařskému vyšetření v místě konání 

závodu v případě, že to bude nutné vzhledem k ochraně jeho zdraví nebo bezpečnosti či ochraně jiných osob a je 

povinen uposlechnout příkazům osob vykonávajících lékařské vyšetření.  

III. Podmínky registrace a účasti na závodu 

Registraci účastník provede prostřednictvím registračního systému. Účastník provede registraci jako jednotlivec nebo 

jako tým. Podmínkou registrace je vyplnění povinných políček v registračním formuláři. V případě, že nastane rozpor 



mezi těmito podmínkami a podmínkami registračního systému, použijí se tyto podmínky. Registrace je možná pouze 

prostřednictvím registračního systému. Registrace je řádně dokončena až zaplacením startovného. Výše startovného a 

platební podmínky budou zveřejněny vhodným způsobem na webových stránkách www.gigaczech.com. Každý 

účastník/tým obdrží po svém přihlášení potvrzení o registraci. Zaregistrovaný účastník či tým, jenž se závodu 

GIGACZECH 2023 nezúčastní, má nárok na vrácení 50% startovného při odhlášení e-mailem na info@gigaczech do 

15.6.2023. Po tomto datu nárok na vrácení startovného zaniká. Startovné bude účastníkovi navráceno jedině v případě 

zrušení celého závodu z důvodů v čl. IV těchto podmínek.  

Některé podklady k závodu budou účastníkům poskytnuty v elektronické formě po registraci k závodu, kompletní 

startovní podklady budou předány při prezentaci účastníků závodu na místě v pátek, 1.9.2023 a v sobotu ráno 2.9.2023 

(dále jen „prezentace“).  

Nedostaví-li se účastník nebo kapitán týmu bez předchozí omluvy v organizátorem předepsaném čase k prezentaci, 

zaniká tomuto účastníkovi či účastníkům dotčeného týmu právo na start v závodu GIGACZECH 2023.  

Všichni účastníci musí být při závodu vhodně oblečeni a viditelně mít na sobě startovní číslo, které je součástí 

startovního balíčku, který obdrží každý závodník při prezentaci.  

Účastník není oprávněn přenést či převést své startovní číslo na jinou osobu. Startovní číslo je individuální povahy a je 

nepřenosné. Startovní číslo je účastník povinen mít na sobě při startu závodu a bez něj nebude na start vpuštěn. 

Účastník musí vynaložit veškerou možnou péči, aby startovní číslo měl na sobě během celého závodu. V případě, že 

účastník nebude mít startovní číslo během závodu, není organizátor povinen mu poskytnout plnění poskytovaná nad 

rámec účasti na závodu (zejména fotografie, videa, výsledky, ceny aj.).  

Organizátor je oprávněn stanovit organizační limit (počet účastníků a/nebo poslední možný termín přihlášení), který 

bude v takovém případě uveden na webových stránkách www.gigaczech.com nebo stránkách registračního systému. 

Registrace učiněná po dosažení tohoto limitu není zpravidla možná.  

Závodu se mohou zúčastnit pouze řádně zaregistrovaní účastníci, kteří se včas dostavili k prezentaci účastníků závodu 

(v případě týmů pak řádně zaregistrovaní členové týmu, jehož kapitán se včas dostavil k prezentaci účastníků závodu).  

Organizátor může v důsledku nízkého počtu účastníků některé z vyhlášených kategorií zrušit nebo sloučit (týká se 

kategorií Couple a Team of Five).  

IV. Prohlášení o zproštění odpovědnosti 

Organizátor si vyhrazuje právo změnit plánovaný program závodu nebo závod zrušit. V případě, že organizátor závod 

zruší z důvodu živelné pohromy, jiné nepředvídatelné události, z bezpečnostních důvodů, nebo pokud to bude 

vyžadováno oficiálním nařízením oprávněných orgánů státní správy či samosprávy, nebude mít povinnost odškodnit 

účastníky za jakékoliv vzniklé škody, včetně startovného.  

Organizátor není odpovědný za škody na majetku nebo újmy na zdraví, které nejsou zaviněny nebo které nejsou 

způsobeny hrubým zanedbáním povinností ze strany organizátora.  



Organizátor neodpovídá za zdravotní stav účastníků vyvolaný nebo způsobený účastí na závodu. Na samotných 

účastnících leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti absolvovat závod. Je 

povinností každého účastníka si před závodem nechat zkontrolovat svůj zdravotní stav a přečíst si veškeré informace 

poskytnuté organizátorem, zvláště pak informace zveřejněné na webových stránkách závodu.  

Organizátor neodpovídá za technické problémy jakéhokoliv druhu spojené s řádným provedením registrace či 

uhrazením registračního poplatku.  

V. Podmínky průběhu závodu 

Registrací do závodu účastník potvrzuje a prohlašuje následující:  

a) Účastník prohlašuje, že je osobou starší 15 let a v případě, že je mladší 18 let, že má souhlas svého zkonného 
zástupce. Souhlas zákonného zástupce musí být udělen písemnou formou. Podepsaný souhlas zákonného zástupce 
účastník zašle v elektronické podobě na e- mail: info@gigaczech.com.  

b) Účastník si je vědom skutečnosti, že na plnění poskytnutá nad rámec samotného závodu nemá právní nárok. Ceny 

vítězům jsou předávány pouze v den závodu po jeho ukončení. Ceny nejsou právně vymahatelné.  

c) Účastník je povinen řídit se všemi pokyny organizátora a jiných osob, které na průběhu závodu s organizátorem 

spolupracují. Účastník je povinen přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které organizátor zveřejní před 

závodem na svých webových stránkách.  

d) Účastník si je vědom toho a souhlasí s tím, že program závodu a případné změny jsou plně v kompetenci 

organizátora.  

e) Účastník je povinen absolvovat veškeré instruktáže či jiné akce pořádané organizátorem pro účely zajištění 

bezpečnosti průběhu závodu nebo k účelům jiným dle uvážení organizátora.  

f) Účastník prohlašuje, že v době závodu ani v bezprostřední době před závodem nebude požívat omamných nebo 

psychotropních látek včetně léků se stejnými nebo obdobnými účinky. Účastník dále potvrzuje, že jeho zdravotní stav 

odpovídá náročnosti závodu a je schopen závod bez újmy na svém zdraví absolvovat.  

g) Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní a / nebo úrazové pojištění na dobu závodu.  

h) Účastník si je vědom toho, že organizátor nebo osoby, které na průběhu závodu s organizátorem spolupracují, 

neodpovídají za škodu nebo újmu na zdraví nebo majetku účastníka nebo jiných osob způsobenou porušením 

povinností účastníka plynoucích z těchto podmínek.  

i) Účastník si je vědom odpovědnosti, kterou nese za újmu na zdraví a majetku svém nebo jiných osob nebo vznik 

škody způsobené porušením svých povinností plynoucích z těchto podmínek.  

j) Účastník prohlašuje, že si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví či životu 

vzniklých při účasti na závodu. Účastník dále prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně a zavazuje se dodržovat 

podmínky účasti a instrukce organizátora a osob jím pověřených.  



k) Účastník získá před startem čip určený k měření jeho času. Účastník je povinen tento čip po skončení závodu vrátit 

organizátorovi. V případě ztráty čipu či jeho poškození je účastník povinen zaplatit organizátorovi 500 Kč, a to v 

hotovosti na místě závodu ihned po jeho skončení.  

Žádné z rozhodnutí organizátora či jím pověřených osob v průběhu závodu nepodléhá soudnímu přezkumu. Každý 

účastník závodu se musí řídit pokyny pořadatelů, dobrovolníků a rozhodčích a to i v případě jejich výzvy opustit trasu 

závodu a nepokračovat v něm.  

VI. Prohlášení o zpracování osobních údajů účastníků závodu GIGACZECH 

Provedením registrace do závodu uděluje účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osob- ních 

údajů,a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, bezplatný souhlas se zpracováním 

svých osobních údajů organizátorovi, coby správci osobních údajů, a to za účelem registrace, evidence účastníků 

závodu, vyhodnocení závodu a zasílání informačních sdělení organizátorem či jiným třetím subjektem, to vše na dobu 

neurčitou. Takto předané osobní údaje nebudou zveřejněny, s výjimkou uveřejnění jména, příjmení a informace o svém 

povolání na výsledkové listině. Účastník souhlas uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně na adrese správce 

odvolat. Účastník souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly případně předány pro účely poskytnutí zdravotní péče v 

souvislosti se závodem či třetímu subjektu za účelem komerčního využití.  

Provedením registrace do závodu uděluje účastník výslovný souhlas (licenci) organizátorovi s pořízením a použitím či 

šířením jeho podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníka nebo jeho 

projevů osobní povahy pořízených v průběhu závodu nebo bezprostředně před ním či po něm (včetně akce probíhající 

před či po skončení závodu). Pořízené materiály mohou být použity kdykoli k vlastní propagaci organizátora závodu 

GIGACZECH 2023 jakož i ke komerčním účelům, a to bez nároku účastníka na honorář.  

Účastník výslovně souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a zákonem č.

89/2012 Sb., občanským zákoníkem, užít bezplatně poskytnuté osobní údaje účastníka v médiích (včetně internetu a 

sociálních sítí), v propagačních a reklamních materiálech organizátora s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány 

výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků závodu, a to po dobu deseti let od ukončení 

závodu.  

Organizátor je také oprávněn předat poskytnuté osobní údaje pověřené osobě, která zajišťuje měření času a 

vyhodnocení výsledků závodu, a dále k rozeslání fotografií účastníků závodu pořízených během závodu těmto 

účastníkům.  

Praha, 1.3. 2023  


