Podmienky
Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť 1.1.2014 a platia bez časového obmedzenia. Organizátor
si vyhradzuje právo zmien a doplnenia týchto Podmienok. Ak nesúhlasíš s týmito podmienkami
nemôžeš sa registrovať, zaplatiť a zúčastniť sa športového podujatia Tvrďák.
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Podujatie je dostupné všetkým osobám, ktoré sú staršie ako 18 rokov. Pre osoby mladšie
ako 18 rokov je na účasť v preteku nutný písomný súhlas zákonného zástupcu.
Podmienkou účasti na Podujatí je dobrý zdravotný stav, podpis účastníka na registračnom
formulári a súhlas s týmito podmienkami.
Účastník si uvedomuje charakter podujatia a riziká spočívajúce v nebezpečenstve vzniku
ujmy na zdraví.
Účastník prehlasuje, že si je vedomý toho, že nesie všetku zodpovednosť a riziká spojené
s účasťou na tomto podujatí a za škodu spôsobenú na zdraví alebo majetku, ktorá mu
vznikne, alebo ju spôsobí organizátorovi či tretím stranám, ktoré sa na podujatí
spolupodieľajú.
Účastník prehlasuje, že v prípade zranenia alebo poškodenia svojho zdravia alebo
majetku si túto škodu nebudem uplatňovať u organizátora a tretích osôb.
Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie.
Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku, alebo na zdraví. súvisiace s
cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.
Štartovné sa nevracia, je možné ho previesť na inú osobu.
Preteky sa uskutočnia bez ohľadu na poveternostné podmienky.
V tomto prípade zlého počasia, ktoré by mohlo ohrozovať zdravie, život pretekárov môže
organizátor preteky zrušiť. V tomto prípade sa vracia 70 % z ceny štartovného.
Všetky fotky a video zábery zhotovené organizátorom počas pretekov môžu byť použité
pre účely ďalšej propagácie podujatia bez nároku na finančnú odmenu.
Čip je majetkom spoločnosti, ktorá zaisťuje časomieru a pretekárovi sa iba zapožičiava.
Účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov na účel registrácie na preteky,
publikovania štartovacej a výsledkovej listiny. Zoznam osobných údajov: Meno,
Priezvisko, telefón, rok narodenia, poisťovňa, emailová adresa
Účastník vyjadruje súhlas so zaradením do informačného systému Newsletter, ktorý šíri
zvukovo-obrazové záznamy z podujatia a informuje účastníkov o podujatí. Zoznam
osobných údajov. emailová adresa.

Organizácia a Propozícia Preteku
Všeobecné Obchodné Podmienky (text dole)
Na stiahnutie (link )

Všeobecné Obchodné Podmienky
Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné pre všetkých účastníkov športového podujatia
Tvrďák. Tieto podmienky účasti platia aj pre vybraných účastníkov so statusom hosť
Definícia základných pojmov
Podujatie: športový pretek Tvrďák
Organizátor: Antbase s.r.o., Keltská 18, 900 13 Stupava, IČO: 35865202, DIČ: 2021742184, IČ
DPH: SK2021742184 spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu BA I. odd. Sro
vložka 83513/B.
Účastník: Osoba registrovaná na pretek, so zaplateným štartovným poplatkom, ktorá súhlasila s
Podmienkami uvedenýmí na webovej stránke http://tvrdak.sk/podmienky
Registrácia na pretek








Registráciu je možné urobiť iba cez registračný systém dostupný na Tvrďák.sk
Pri registrácii musia byť poskytnuté pravdivé informácie o účastníkovi - prihlasovenej
osobe
Účastník je povinný si skontrolovať svoje registrované údaje a do organizátorom
určeného dátumu môže vykonať úpravy
Pri registrácii dostane účastník na poskytnutú emailovú adresu Potvrdenie o registrácii,
ktoré je povinný si uchovať v elektronickej alebo tlačovej forme až do dňa konania
Podujatia
Potvrdenie o registrácii na Podujatie je účastník povinný vytlačiť, vlastnoručne podpísať
a odovzdať pri prezentácii v deň preteku
Účastník môže previesť registráciu na daný pretek inú osobu, za podmienky že táto spĺňa
všetky Podmienky účasti a súhlasí s Pravidlami preteku

Platba za štartovné a doplnkové služby





Platbu je možné realizovať prostredníctvom webovej stránky Tvrdak.sk, ktorá obsahuje
online registračný a platobný systém
Platbu je možné realizovať prostredníctvom online služby PayPal

Prostredníctvom elektronických a kreditných kariet cez službu Card Pay od spoločnosti
Tatrabanka a.s.






V deň konania Podujatia, na mieste konania podujatia za predpokladu, že nebudú v tom
čase naplnené účastnícke limity
Štartovné nie je možné použiť na iné ako zakúpené podujatie
Až zaplatením štartovného sa registrácia na pretek stáva platnou, a registrovaná osoba sa
môže zúčastniť Podujatia ako účastník podujatia
Zaplatením štartovného vyjadruje účastník súhlas so všetkými podmienkami Podujatia

Zrušenie prihlášky, vrátenie štartovného



Organizátor nevracia zaplatené štartovné.
Účastník, ktorý sa nedostaví na Pretek, nemá nárok na vrátenie štartovného poplatku ani
iných, s tým súvisiacich platieb.

Plnenie poskytnuté Účastníkom za úhradu štartovného


Organizátor každoročne definuje rozsah plnenia, ktoré poskytne účastníkom Podujatia,
ktorí uhradia štartovné. Plnenie bude zverejnené na webovej stránke Tvrdak.sk

Práva a povinnosti organizátora Podujatia





Organizátor má právo, kedykoľvek stanoviť limit počtu registrovaných účastníkov, z
kapacitných, alebo iných dôvodov a tiež právo kedykoľvek ukončiť registráciu, zmeniť
cenu štartovného a upraviť termíny do kedy štartovné platí.
Organizátor má právo neakceptovať prihlášku a neumožniť štart na Podujati, a to aj v
prípade uhradenia štartovného ak:
o Účastník uviedol v prihláške neúplné, nepresné alebo klamlivé údaje.
o Účastník neodovzdal podpísané prehlásenie o súhlase s podmienkami preteku alebo
Potvrdenie o registrácii
V prípade vyššej moci, alebo nedostatočného počtu prihlásených organizátor môže
Podujatie zrušiť. Organizátor môže po zvážení všetkých okolnosti a vyčíslení takýchto
vynaložených nákladov vrátiť Účastníkom časť alebo celé štartovné.

Ochrana osobných údajov a súvisiace procesy



Organizátor spracúva osobné údaje Účastníkov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o
ochrane osobných údajov.
Účastník súhlasí s poskytnutím a spracovaním svojich osobných údajov v informačnom
systéme Organizátora na vymedzený účel v rámci konania Podujatia: meno, priezvisko,









pohlavie, emailový kontakt, telefonický kontakt, kontakt v prípade núdze, najlepší čas v
zvolenej disciplíne, klub, výšku príspevku na charitu, štartové číslo, názov zdravotnej
poisťovne, poznámka, identifikácia objednaných produktov, dátum a čas vlny, dátum
platby a stav platby, výsledný čas, (fotografie, video, hlasový záznam)
Účastník súhlasí s poskytnutím a spracovaním svojich osobných údajov v informačnom
systéme Newsletter organizátora, ktorý zasiela informačné emaily formou newsletteru,
kde Vás informujeme o dôležitých zmenách súvisiacich s podujatím, o ďalších
športových podujatiach, termínoch a podobne. V prípade, že si želáte byť odhlásený z
uvedeného informačného systému, napíšte žiadosť a pošlite nám ju emailom na adresu
tvrdakrace@tvrdakrace.com. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje: meno a
priezvisko, emailová adresa, ktorá je zaradená v uvedenom informačnom systéme
Účel využitia Osobných údajov Účastníka poskytnuté Organizátorovi v procese
registrácie: identifikácia Účastníka pre potreby zdravotnej a bezpečnostnej služby, pre
účely spracovania a publikovania štartových a výsledkových listín, merania času a
kontroly platby štartovného
Účastník súhlasí, že jeho fotografie, filmové zábery, rozhovory a iné formy záznamu
súvisiace s jeho účasťou na Podujatí sú k dispozícii pre Organizátora a ten ich môže
archivovať, zdielať a verejne publikovať vo všetkýchformách a aj prostredníctvom tretích
strán. Účastníkovi nevzniká v prípade takéhoto publikovania žiaden finančný, materiálny
alebo iný nárok.
Poskytnutím údajov pre informačný systém Newsletter spoločnosti SunBell s. r. o.
súhlasíte hlavne so zasielaním informačných emailov formou newsletteru, kde Vás
informujeme o dôležitých zmenách súvisiacich s podujatím, o ďalších podujatiach,
termínoch a podobne.

Prehlásenie o zdravotnom stave a vylúčenie zodpovednosti










Ako účastník podujatia svojim podpisom na registráčnom formulári, ktorý som obdržal
pri registrácii a ktorý ma oprávňuje na účasť na podujatí prehlasujem že všetky moje
údaje sú pravdivé a že súhlasím s týmito podmienkami.
Som si vedomý charakteru podujatia a fyzickej a psychickej záťaže, ktorú predstavuje.
Prehlasujem, že mi nie je známa žiadna prekážka v mojom zdravotnom stave, ktorá by mi
bránila sa tohto podujatia zúčastniť.
Preberám všetky riziká vyplývajúce z účasti na tomto podujatí, nesie plnú zodpovednosť
za prípadné zranenie alebo nehody a nebudem voči organizátorom a tretím stranám
uplatňovať žaloby alebo vymáhať škody.
Beriem na vedomie a súhlasím s tým, že organizátor a tretie strany nenesú zodpovednosť
za prípadné škody vzniknuté na zdraví, majetku a vecí účastníkov preteku.
Som si vedomý toho, že je povinný zaistiť svoju bezpečnosť a neohrozovať svojím
jednaním bezpečnosť ostatných účastníkov preteku.
Účastník berie na vedomie, že pri akomkoľvek porušení podmienok preteku,
bezpečnostných a organizačných pokynov, bude zo súťaže bez náhrady vstupného a
iných výdavkov vylúčený.




Je na zodpovednosti účastníka, aby si zabezpečil príslušnú zdravotnú prehliadku a získal
informácie o svojom zdravotnom stave v súvislosti účasťou na podujatí.
Účastník je povinný zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Osoby do 18 rokov
sú povinné k registrácii doložiť písomný súhlas rodiča s účasťou mladistvého na preteku.

Podmienky pre médiá
Médium alebo organizácia ktorá chce zverejniť informácie o podujatí musí organizátora vopred
informovať a zaslať mu pred zverejnením materiál na autorizáciu.

