Summer Challenge Dokument o Zrieknutí sa práv a Informovaný súhlas
Žiadame Vás o pozorné preštudovanie nasledovných dokumentov: Dokument
o zrieknutí sa práv, Informovaný súhlas a Formulár pre účely zverejňovania.
Predpoklad rizika:
Som si vedomý toho, že program Summer Challenge je vo všetkých
aspektoch spojený s významnými rizikami. Tieto riziká zahŕňajú okrem
iného: pády, ktoré môžu spôsobiť vážne zranenia alebo smrť, zranenie alebo
úmrtie z dôvodu vlastnej nedbanlivosti, alebo pričinením ostatných
zúčastnených, ako aj zranenia, či úmrtie zapríčinené nesprávnym
používaním ,alebo poruchou zariadenia. Som si vedomý toho, že všetky z
vyššie uvedených rizík môžu spôsobiť vážne zranenie, alebo smrť. Tak isto
potvrdzujem, že som si prečítal článok o rabdomyolýze v CrossFit jurnal a jej
riziká si plne uvedomujem. Taktiež beriem na vedomie, že spoločnosť
Summer Challenge a / alebo Spoločnosť pre verejné vlastníctvo (Slovakia)
nenesú žiadnu zodpovednosť v prípade zranenia, alebo úmrtia ku ktorému
došlo z dôvodu poruchy a / alebo zanedbania na mieste konania.
Týmto dobrovoľne preberám plnú zodpovednosť za možné riziká, zranenia
,alebo smrť, ktoré sa môžu udiať počas mojej účasti na programe Summer
Challenge. Nie som si vedomý žiadnych telesných porúch, alebo iných
chorôb, ktoré by ohrozili mňa, alebo ostaných účastníkov.
Vylúčenie:
Summer Challenge 2018 si vyhradzuje právo vylúčiť ktoréhokoľvek
športovca, dobrovoľníka, rozhodcu ,či diváka bez ďalších záväzných
povinností voči nim. Dôvody pre diskvalifikáciu môžu zahŕňať, ALE NIE
SÚ VÝLUČNE OBMEDZENÉ, niektoré z nasledujúcich príkladov:
nešportové správanie, napr. posmievanie sa inému súťažiacemu, isté kroky so
zámerom podvádzať a obchádzať pravidlá programu Summer Challenge, či
akékoľvek správanie, ktoré by bolo v rozpore so slovenským zákonom, alebo
ktoré by v očiach diváckej verejnosti vrhalo zlý tieň na Summer Challenge.
Tento zoznam nie je výhradne špecifikovaný a má slúžiť len ako sprievodca

pre súťažiacich, a nie ako obmedzenie práv súťaže Summer Challenge pri
organizovaní tohto podujatia spôsobom, ktorý považuje za vhodný.
Oslobodenie: Umožnením účasti na súťaži Summer Challenge, týmto
oslobodzujem program Summer Challenge, jeho zástupcov, agentov,
zamestnancov, sponzorov, rozhodcov a dobrovoľníkov od akejkoľvek
zodpovednosti, pohľadávok, požiadaviek, sporov ,či práv súvisiacich
vyplývajúcich, či akokoľvek spájajúcich sa so súťažou Summer Challenge.
Toto oslobodenie sa rovnako vzťahuje na vyššie uvedené nedbanlivé konanie
a opomenutie. Spoločnosť Summer Challenge, jej vedenie, zamestnanci a
zástupcovia sú ďalej oslobodení od právnej zodpovednosti a / alebo
zodpovednosti za zverejnenie akýchkoľvek informácií a / alebo záznamov.
Plne a s doživotnou platnosťou oslobodzujem a uvoľňujem vyššie uvedené
strany od akýchkoľvek nárokov, požiadaviek, práva na konanie, alebo jeho
príčin, či už prítomných, alebo budúcich, vedomých, alebo nevedomých,
predpokladaných a nepredpokladaných, či iných udalostí vyplývajúcich z
mojej účasti na Summer Challenge.
Táto dohoda je záväzná, ako pre mňa, tak i pre mojich nástupcov, zástupcov,
dedičov, vykonávateľov, splnomocnencov ,či nadobúdateľov. V prípade, že
sa časť tejto dohody stane neplatnou, zvyšok zostáva naďalej v plnej platnosti
a účinku.
Ak som zástupcom maloletého dieťaťa, udeľujem osobám spojeným s
programom Summer Challenge povolenie poskytnúť mu prvú pomoc. V
prípade vážneho ochorenia, alebo zranenia súhlasím s privolaním lekárskej
pomoci, prípade potreby chirurgickou asistenciou a súhlasím s prepravou
dieťaťa do zdravotníckeho zariadenia.

Obrázky/Videá: Diváci a účastníci poskytujú programu Summer Challenge
a jeho oprávneným osobám povolenie na zhotovenie fotografií a video
záznamov / filmov a súhlasia z ich využitím na webových stránkach či
iných propagačných a vzdelávacích materiáloch bez nároku na
kompenzáciu. Obdržané obrázky a videá / filmy, nebudú bez
predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Summer Challenge
použité na obchodné účely.
Lekárske informácie: Ako účastník Summer Challenge program si
uvedomujem záujem verejnosti a divákov o zranenia športovcov a vykonám
všetky opatrenia, aby sa uverejnilo len minimálne množstvo informácií
potrebné pre dané účely. T.j., informovať verejnosť o mojej schopnosti
pokračovať v súťaži, resp. či má môj stav dopad na účasť na nej. Taktiež
oprávňujem atletický zdravotnícky personál a zodpovedných pracovníkov,
aby v prospech môjho zdravia, bezpečnosti seba i iných, využili moje
zdravotné informácie.
Odškodnenie: Uvedomujem si riziko spojené s aktivitami, ktoré ponúka
Summer Challenge. Prijímam preto plnú finančnú zodpovednosť za
akékoľvek zranenia, či už vlastné,alebo spôsobené iným účastníkom. V
prípade, že by vyššie uvedeným stranám, alebo ich zástupcom vyplývala
povinnosť uhradenia poplatkov za právne zastúpenie, zaväzujem sa tieto
náklady uhradiť. Súhlasím s odškodnením organizátorov programu Summer
Challenge, ako aj členov jeho vedenia, zástupcov, zamestnancov,
sponzorov, rozhodcov, dobrovoľníkov a oslobodzujem ich od
zodpovednosti za zranenie, alebo smrť ktorejkoľvek zúčastnenej osoby, ako
aj od zodpovednosti za spôsobenie škody na majetku, ktoré môžu byť
dôsledkom môjho nedbanlivého, alebo úmyselného konania, či opomenutia
počas mojej účasti na programe Summer Challenge.
Rozdeliteľnosť: V prípade, že je niektorá časť ustanovenia tejto Dohody
úplne, alebo čiastočne nevykonateľná, ostáva zvyšok tohto ustanovenia a
celej Zmluvy rozdeliteľná a v platnosti.
Prečítal som si a rozumiem vyššie uvedeným bodom a som si vedomý
skutočnosti, že sa svojim súhlasom zaväzujem odškodniť strany, ktorým
bola mnou spôsobená fyzická ujma, smrť ,či poškodenie na majetku.
Uvedomujem si, že sa svojim súhlasom vzdávam hodnotných zákonných
práv.

Registráciou v programe Summer Challenge AKCEPTUJEM všetky
pravidlá a dohody tejto udalosti a potvrdzujem, že som si prečítal a
SÚHLASÍM s jej obsahom.

