
 

 

PROPOZICE ZÁVODU 

Grand Opening 2018/ Fun lyžařský závod pro 

všechny generace 

Pořadatel:  Relax & sport resort Dolní Morava 

Místo konání:  Ski areál Dolní Morava, sjezdovka Ondráš  

Datum konání závodu:  sobota 15. 12. 2018 sjezdovka Ondráš areál U Slona   

    Kategorie:   

Kategorie děti 3 – 6 let  

 Kategorie děti 6 – 12 let 

 Kategorie děti 12 – 15 let  

 Kategorie dospělí ženy ( bez rozdílů věku )  

 Kategorie dospělí muži ( bez rozdílů věku ) 

 

Disciplína:   Fun slalom se zábavnými překážkami na závodní trase 

Účast v závodě: Amatérská veřejnost bez aktivního FIS kódu 

Přihlášky: V den konání závodu  od 11:00 do 13:45 hodin na startu závodu. 

Časový harmonogram:  11:00 – 13:45 Závod 

   15:30 Vyhlášení vítězů na hlavním pódiu na parkovišti 

 

Předpis: Prohlídka trati se provádí sesouváním nebo pluhem, pokud závodník projede tratí, může 

být diskvalifikován. 

 Startovní pořadí je určeno příchodem na start (určuje startér). 

 Poslední závodník  bude na trať vpuštěn v 13:55 hodin 

 Rozhodčí určují, jestli závodník projel všechny branky, v případě neprojetí některé brány 

bude závodník diskvalifikován. 

 Povinná lyžařská helma 

 U malých dětí možno závod absolvovat s „vodičem“ (předjezdcem). 

Upozornění:  

 Závodníci a činovníci závodu se účastní závodu na vlastní nebezpečí. 

 Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového harmonogramu. 

 

Ceny:  Soutěžit budeme o dárkové poukazy od Relax & sport resort Dolní Morava. 

   

Organizační výbor:  Ředitel závodu:  Petr Bár 

   Hlavní rozhodčí:  Martin Kaller 

   Stavba trati:   Martin Kaller 

 

Lékařská služba: Horská služba ČR – Dolní Morava 601 302 617, 1210 



 

 

 

 
Bezpečnostní upozornění:  
 

Já, níže podepsaný prohlašuji že v souvislosti s mojí účastí na Fun lyžařském 

závodu organizované společností SNĚŽNÍK, a.s.,Gajdošova 4392/7, 615 00 Brno – 

Židenice, IČO: 26979136 pořádané v prostorách sjezdové tratě Ondráš v areálu U 

Slona  v termínu 15.12.2019, 

na základě mé svobodné a vážné vůle, která je uskutečněná v předepsané formě a 
ne za nápadně nevýhodných podmínek 
 
Prohlašuji že: 

- jsem zcela zdráv, bez zdravotních omezení, která by omezovala či znemožňovala 
mou účast na tomto lyžařském závodu 

- závodu se účastním ze své svobodné vůle, výlučně na vlastní odpovědnost a 
nebezpečí a beru na sebe veškerou zodpovědnost vyplývající z tohoto rozhodnutí 

- budu respektovat a uposlechnu všech pokynů pořadatele, respektive osob 
pořadatelem pověřených k organizaci tohoto závodu; 

- Zvážil jsem a plně přejímám riziko spojené s jednotlivými překážkami, které se mohou 
různými povětrnostními vlivy měnit v průběhu závodu a následkem toho může dojít 
až k vážnému zranění ohrožující mé zdraví. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost 
za tyto situace.  

- souhlasím se všemi riziky závodu známými či neznámými; 

 
Jsem si vědom toho, že pořadatel neodpovídá za můj zdravotní stav vyvolaný nebo 
způsobený účastí na tomto závodu. Je mojí povinností si před závodem zhodnoti svůj 
zdravotní stav a přečíst si veškeré informace poskytnuté pořadatelem v tomto dokumentu. 
Dále se neodvolatelně vzdávám nároku na náhradu jakékoliv újmy (škody), kterou mohu 
mít nebo na kterou budu mít právo, smluvně či bezesmluvně, za jakýkoli druh újmy (škody), 
kterou utrpím přímo či nepřímo, a to ať formou tělesné újmy, škody na majetku, ztráty 
pracovní schopnosti nebo bolesti a utrpení z důvodu nebo v důsledku mé účasti na tomto 
závodu. Toto vzdání se nároku a zproštění od odpovědnosti poskytuji ve prospěch 
pořadatele a všech jeho zástupců, agentů a subdodavatelů a všech dalších osob 
podílejících se na tomto závodu. 

 
 
Souhlasím s tím,  aby SNĚŽNÍK, a.s.,Gajdošova 4392/7,  
615 00 Brno – Židenice, IČO: 26979136 
(dále jen „pořizovatel“) pořídila fotografie mé osoby. 
 

 Dále souhlasím s užitím pořízených fotografií, ať už v podobě hmotné či digitalizované 

(nehmotné) pro veškeré propagační materiály Pořizovatele, jak v tištěné, tak v elektronické 

podobě (např. webové stránky, FB, tiskoviny).  

 
 

 

 



 

 

 

 

Rovněž souhlasím s tím, aby Pořizovatel poskytl licenční oprávnění k užití fotografií 

jakýmkoli třetím osobám, a to zejména pro účely vytvoření reklamních a marketingových 

materiálů Pořizovatele.  

Souhlasím s tím, že fotografie může být změněna, použita jako součást díla souborného 

nebo může být použita pouze její část. Současně s tím poskytuji k výše uvedenému účelu 

své výše uvedené osobní údaje (dále jen „údaje“) a poskytuji Pořizovateli svůj výslovný 

souhlas s tím, aby Pořizovatel, případně třetí osoby, jimž Pořizovatel poskytne licenci k užití 

fotografií, tyto údaje shromažďovaly, zpracovávaly a ukládaly v souladu se zákonem č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Prohlašuji, že výše uvedenému 

textu plně rozumím a stvrzuji ho svým podpisem dobrovolně. 

Jméno Datum narození Podpis 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


