Souhlas zákonného zástupce účastníka
(dále jen „Souhlas“)

……………………………………………………….. (dale jen „akce“)
Event Media s.r.o., Kaprova 42/14, Praha 1, 110 00

Akce:
Organizátor:
Datum a místo
konání akce:

Účastník (jméno, příjmení, datum narození:

Zákonný zástupce účastníka ( d a l e j e n , , Z Z U , , ) potvrzuje svým podpisem za účastníka následující:
Uděluje souhlas k účasti svého nezletilého dítěte (účastníka) na akci, a to za přítomnosti a pod
dohledem - jméno zák. Zástupce ……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………., (dále jen „ZZUl“). ZZU prohlašuje, že
s vykonáváním dohledu nad účastníkem během akce souhlasí a souhlasí se zveřejněním jeho výsledků ve
výsledkové listině.
že je mu znám zdravotní stav účastníka, a odpovídá náročnosti akce, a že účastník je schopen akci bez újmy
na svém zdraví absolvovat. Závodu se účastní na vlastní nebezpečí. Bere na vědomí, že trasa závodu může vést i přes
komunikaci za plného silničního provozu a že bude účastník dodržovat jeho pravidla stanovená Zák. č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích. Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu extrémních podmínek (živelné
pohromy, epidemie apod.), ohrožení života a zdraví účastníků nebo vyšší a veřejné moci má pořadatel právo ho úplně
zrušit, že se startovné se nevrací.
že se seznámil s podmínkami akce zveřejněnými organizátorem akce na internetových stránkách –
https://eventreg.cz/cz/registrace/login.html jakož i pravidly a podmínkami akcí doprovodných, uvedených v
propozicích konkrétní akce, a že s jejich obsahem bez výhrady souhlasí a podrobnými informacemi o zpracování
osobních údajů, které jsou v aktuální verzi dostupné na webových stránkách konkrétní akce.
že si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti na výše
uvedené akci, jakož i toho, že účast nezletilého na akci je na jeho vlastní riziko, a že organizátor akce nebo
osoby, které na průběhu akce s organizátorem spolupracují, neodpovídají za škodu nebo újmu na zdraví nebo
majetku účastníka nebo jiných osob způsobenou porušením povinností účastníka plynoucích z podmínek akce.

že v průběhu akce bude pořizována fotodokumentace a videodokumentace („Dokumentace“), na které může být
zachycena podoba účastníka. Dokumentace je pořizována za účelem doložení průběhu akce, informování o akci
reportážního charakteru a za účelem propagace. Dokumentace je pořizována ve zvýšené míře v oblasti Startu a Cíle,
v běžné míře po celé trase závodu. Z Z U souhlasí s uveřejněním foto a video materiálů, pořízených v průběhu konání
akce a které pořizuje pro pořadatele třetí strana, se kterou má pořadatel smluvní vztah. A nebudu po pořadateli
požadovat žádnou kompenzaci v souvislosti s touto skutečností. A bere v potaz, že fotografie umítěna na internetu,
může být kýmkoliv stáhnuta.
ZZU souhlasí, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) zpracoval Správce (výše zmíněný organizátor) účastníkovo
fotografie, videa, zvukové záznamy, sportovní výsledky za účelem – marketingu (zejména v propagačních
materiálech, letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter
apod.), prezentace ve výroční zprávě (Zprávě o činnosti) a dalších informačních materiálech. Dále souhlasí, aby
Správce zpracoval i telefonní číslo a e-mail. Více: https://www.night-run.cz/informace/dulezite-informace/zasadyochrany-osobnich-udaju.html

Na důkaz souhlasu s celým obsahem tohoto prohlášení zákonný zástupce připojuje svůj vlastnoruční podpis.

V

dne

Jméno a příjmení zákonného zástupce účastníka, datum narozen

Podpis

