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PROHLÁŠENÍ ZÁVODNÍK  A  

 
Já, níže podepsaný/á tímto svým podpisem stvrzuji a prohlašuji, že: 

1. se účastním závodu “Swimrun .......“, v rámci Czech Swimrun Tour, konaném dne 
.................. na vodní nádrži ........... a jejím okolí, jehož pořadatelem je spolek 
4Motion (dále jen „akce“), na vlastní riziko a nebezpečí; 

2. jsem psychicky i zdravotně schopen/a zúčastnit se této akce v přírodě a na otevřené 
vodě a v případě jakéhokoliv úrazu nebudu po pořadatelích požadovat žádné finanční 
ani jiné odškodnění a bolestné; 

3. během mé účasti na akci budu dodržovat platná pravidla závodu, a veškeré právní 
předpisy, zejména pak příslušná ustanovení zákona č.361/2000 Sb. o provozu na 
pozemních komunikacích a zákona č. 289/95 Sb. o lesích; 

4. v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zákonem č. 
480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, uděluji bezplatný souhlas 
se zpracováním svých osobních údajů společností 4Motion z.s., K Olympiku 563/2, 
186 00 Praha 8, IČO 06698204, coby správci osobních údajů, a to za účelem 
vyhodnocení závodu a zasílání informací o akci včetně dalších akcí organizovaných 
organizátorem, to vše na dobu neurčitou; 

5. uděluji výslovný souhlas organizátorovi s pořízením a použitím a šířením podobizny, 
obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníka akce 
nebo jeho projevů osobní povahy pořízených v průběhu závodu nebo bezprostředně 
před ním či po něm. Pořízené materiály mohou být bezplatně použity k propagaci 
organizátora akce a sponzorů akce, jakož i k informačním účelům, a to bez nároku 
účastníka na honorář; 

6. jsem si tento reverz, písemný souhlas, před jeho podpisem přečetl/a a podepsal/a ho 
po vzájemném projednání dle mé pravé a svobodné, vážně míněné vůle, nikoli v tísni 
a za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz souhlasu s celým obsahem tohoto reversu připojuji vlastnoruční podpis. 
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