
  
 

Vyloučení odpovědnosti a prohlášení o souhlasu 

Lebenshilfe Specialrace 2019 Dresden (LHSR) 
10. srpna 2019 

Lebenshilfe Specialrace 

(LHSR) 10.08.2019 
Vyloučení odpovědnosti 

 

1) Účast na Lebenshilfe Specialrace Dresden (dále jen LHSR) 
probíhá na vlastní riziko!  Účastník podáním přihlášky výslovně 

prohlašuje, že jsou mu známa specifická nebezpečí silničního 

cyklistického závodu pro veřejnost, že se může svojí účastí na závodě 

stát původcem nebo obětí nehody či sportovního úrazu, v obou 
případech je vyloučena veškerá odpovědnost organizátora / 

kooperačního  partnera / organizace nadřazené akce jakož i 

zúčastněných mechaniků /sponzorů / partnerů/ účastníku burzy 

Lebenshilfe Specialrace resp. ŠKODA Velorace Dresden, a to i vůči 
třetím osobám. 

2) Účastník uznává vyloučení odpovědnosti pořadatele resp. 

kooperačního partnera nadřazené akce ŠKODA Velorace Dresden za 

škody jakéhokoliv druhu. Účastník nebude vůči pořadatelům, 

organizátorům, organizaci,, kooperačním partnerům a jeho třetí osobám 
jako sponzorům/partnerům nadřazené akce ŠKODA Velorace Dresden, 

ani vůči městům a obcím nebo jejich zástupcům uplatňovat nároky kvůli 

škodám a zraněním jakéhokoliv druhu, které by mohly vzniknout účastí 

na závodu.   To platí jak pro škody na zdraví osob, tak i na věcné škody, 
zejména také pro následky nehod, jedno, zda dopravních nehod nebo 

sportovních úrazů, způsobené účastníky LHSR/SVRD, neregistrovanými 

a na trase se nacházejícími rekreačními sportovci, nekontrolovanými 

výjezdy z pozemků, zejména soukromých. 
3) Odpovědnost pořadatele resp. kooperačního partnera/nadřazené 

akce - i vůči třetím osobám - za všechny škody je omezena pouze na 

úmysl a hrubou nedbalost. Odpovědnost pořadatele za škody jako 

takové na životě, těle a zdraví je vyloučena, pokud se nezakládá na 
úmyslném nebo hrubě nedbalém porušení povinností pořadatele, jeho 

zákonného zástupce či jeho pomocníků. 

4) Účastník prohlašuje, že se na internetové stránce Lebenshilfe 

Dresden e.V. (www.lebenshilfe-dresden.de) nebo na  

www.sachsentour.org, popř. také na pořadatelem zvlášť poskytnutém 
informačním materiálu informoval o průběhu závodu, platných 

pravidlech a bezpečnostních pokynech, aby se vyvaroval škodám na 

osobách a třetích osobách. 

5) Pořadatel neručí za nedostatečné služby v souvislosti se službami, 

které jsou pouze zprostředkované třetími osobami jako externí služby 

a/nebo jsou odpovídajícím způsobem jako externí služby/služby třetích 
osob označeny. 

Prohlášení o souhlasu 

 

Využití údajů 

1) Osobní údaje, poskytnuté při přihlášení účastníkem, budou 

elektronicky uložena a zpracována pouze za účelem provedení a 

realizace akce. 
2) Účastník prohlašuje, že souhlasí s tím, že údaje pro časomíru, 

umístění a výsledku, uvedené v přihlášce, budou registrovány a smějí 

být zveřejněny v seznamu účastníků a výsledkové listině a budou 

předána firmám a osobám, které byly pořadatelem pověřeny nebo se 
jinou formou podílejí na akci. Nepřejete-li si předat údaje osobám 

a firmám, podílejícím se na akci, je třeba to zde viditelně uvést. 

Fotografie, filmové záznamy a rozhovory pořízené v souvislosti s akcí, 

mohou být časově a prostorově neomezeně využity a zveřejněny 
pořadatelem, zúčastněnými firmami a dodavateli služeb bez nároku na 

odměnu. 

3) Dále účastník souhlasí s předáním jeho osobních údajů pro účely 

zaslání fotografií účastníka na trati a při vjezdu do cíle, které budou 
vytvořeny firmou pověřenou pořadatelem. Pro účastníka nevyplývá 

povinnost zakoupit takovéto fotografie. 

4) Účastník souhlasí s písemným nebo elektronickým zasíláním 

informací o této akci, resp. o budoucích akcích a nabídkách nebo 

službách partnerů akce. 
 

Salvátorská klauzule 

Pokud by některá ustanovení těchto Všeobecných obchodních a 

účastnických podmínek byla zcela nebo částečně neplatná, netýká se 

tato skutečnost účinnosti ostatních ustanovení, resp. ostatních částí 

takových ustanovení. 

 
Upozornění dle Zákona o ochraně osobních údajů: Udaje účastníků 

budou strojově uloženy v rozsahu nezbytném pro provedení akce resp. 

závodu. 
 

 
 

Startovní číslo:    

(Bude přiděleno/registrováno pořadatelem) 

 
Příjmení, jméno   

Nar. dne:     

Adresa:      

6) Pořadatel/kooperační partner/nadřazená akce nepřebírá odpovědnost za poškozené či ztracené 
předměty jako například jízdní kola, vybavení,  

příslušenství, oděv, cenné předměty účastníků a doprovázejících osob. 
To platí i pro věci a předměty, uložené do úschovy. Měli byste tedy 

uzavřít odpovídající pojištění. 

7) Přijetím startovního čísla účastník závazně prohlašuje, že proti jeho 

účasti nejsou žádné zdravotní námitky a nachází se v dostatečně 

trénovaném stavu. Účastník souhlasí s tím, že může být ze závodu 

stažen, pokud 

Právně závazný podpis účastníka/účastníků/účastnice resp. 
podpis zákonného pečovatele: 

poruší pravidla a řád závodu (zejména předpisy o dopravním provozu) nebo bude hrozit nebezpečí, poškození zdraví a/nebo 
to bude vyžadovat dopravní, resp. bezpečnostní situace.  V tomto 

případě stáhne pořadatel LHSR účastníky a účastnice ze závodu v 

koordinaci se soutěžní porotou.  

8) Při ztrátě klíče od kabiny ve sprchách a šatně a klíče uzamykatelné 

schránky v hale EnergieVerbund Arena bude vybrán poplatek ve výši 
50,00 EUR. Ztrátu je třeba neprodleně oznámit přímo v Infopointu v 

hale nebo v účastnickém stanu, poplatek je třeba uhradit okamžitě. 

9) Účastník zároveň výslovně potvrzuje správnost veškerých uvedených 

údajů a zaručuje se, že své startovní číslo nepředá bez vědomí 
pořadatele jiné osobě. Účastníkovi je známo, že bude z LHSR vyloučen, 

pokud bude oficiální startovní číslo jakýmkoliv způsobem změněno, 

zejména pokud nebude reklamní potisk viditelný nebo bude nečitelný. 

10) Účastník zároveň svým podpisem o účasti potvrzuje, že je má 
uzavřené zákonné pojištění odpovědnosti za poškození zdraví nebo 

ztráty na životě osob a věcné škody u některého z pojišťovacích ústavů, 

akreditovaného ve Spolkové republice Německo, které se vztahuje v 

přiměřené a dostatečné výši na takovéto akce. 

11) Bude-li nutno akci z důvodu vyšší moci zrušit (viz Všeobecné 

obchodní podmínky SVRD bod E Zrušení akce), nemají účastníci národ 

na náhradu, např. ani na uhradu cestovních nákladů nebo nocležného 
atd. 

Drážďany,  2019 

 
Změny jsou pořadateli kdykoliv vyhrazeny! To je známo a je 

podáním přihlášky na závod/účastí na závodě akceptováno. 

 

Pořadatel: Lebenshilfe Dresden e.V.Kooperační partner: Verein Internationale Sachsen-Tour des Radrennsports e. V. 
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