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1) Svojí účastí na závodech SPORT LIfe! RUN závodníci projevují souhlas s tím, že se účastní běžeckého 
závodu na vlastní nebezpečí a jsou si vědomi, že pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za případné 
zranění a škodu na majetku nebo jinou újmu vzniklou účastí na závodech nebo jeho sledováním během 
konání akce závodu (před během, při běhu a po běhu). Na samotných běžcích leží osobní odpovědnost 
za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost závodních tratí. Dále 
svojí účastí souhlasí s tím, že jejich zdravotní stav odpovídá požadavkům a nárokům závodů. 
 

2) Každý závodník musí vyplnit a odevzdat formulář čestné prohlášení o účasti na SPORT Life! RUN na 
vlastní nebezpečí. Závodník je povinen vyplněný formulář odevzdat dle informací uvedených v registraci 
závodu. Bez odevzdání formuláře nebude zájemcům o závodění umožněn start. Za nezletilé musí vyplnit 
čestné prohlášení zákonní zástupci. 

 Formulář čestného prohlášení je ke stáhnutí zde. 
 Formulář čestného prohlášení pro nezletilé zde. 

3) Výsledný čas je každému závodníkovi měřen pomocí měřícího čipu od okamžiku průběhu startovní čárou 
až do okamžiku doběhnutí do cíle. Tento čas je rozhodný pro určení výsledného pořadí závodníků v cíli. 
Závodník je povinen připevnit si na nohu měřící čip před startem závodů a mít ho na noze po celou dobu 
závodů až do průběhu cílem. 
 

4) Podmínky účasti na závodu SPORT Life! RUN 

 Závodů se smí zúčastnit pouze registrovaní a odprezentovaní závodníci s viditelně umístěným startovním 
číslem, kteří uhradili startovné v plné výši. 

 Závodníkům se zakazuje používat po celé délce tratě závodů brusle, jízdní kola nebo jiné jízdní 
prostředky. Trasa je určena pouze pro běžce. 

 Závodníkům se zakazuje běžet mimo plánovanou trať závodů. 
 Závody se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky (výjimku může nařídit organizátor závodu 

v případě ohrožení zdraví účastníků). 
 Závodníci se musí řídit a respektovat návštěvního řádu Veletrhy Brno, a.s. (odkaz zde: 

https://www.bvv.cz/navstevnici/navstevni-rad/) a pokyny organizátorů. Závodníci se zúčastňují závodů na 
vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost. 

 Každý účastník závodu musí uvádět pravdivý údaj o věku. 
 Pořadatel má právo požadovat předložení občanského průkazu pro prokázání údaje o věku. 
 V případě, že účastník závodu uvede nesprávné datum narození, které bude mít za příčinu zařazení do 

nesprávné kategorie, má pořadatel právo takového účastníka vyřadit ze závodu bez nároku na vrácení 
startovného. 

5) Registrovaní závodníci nemají nárok na vrácení startovného. Pokud závod zruší organizátor 
(z povětrnostních vlivů, malého počtu přihlášených závodníků či jiného důvodu) bude registrovaným 
závodníkům, kteří již uhradili startovné v plné výši, startovné vráceno v plné výši. Startovné bude vráceno 
na účet, ze kterého bylo uhrazeno. 
 

6) Organizátor závodu je povinen informovat registrované účastníky závodu o případném zrušení závodu 
z důvodu malé účasti běžců nejpozději tři dny před termínem konání závodu na uvedenou emailovou 
adresu v registraci. 
 

https://www.bvv.cz/_sys_/FileStorage/download/7/6560/sport-life-run-cestne-prohlaseni-ucastnika.pdf
https://www.bvv.cz/_sys_/FileStorage/download/7/6559/sport-life-run-cestne-prohlaseni-pro-zakonne-zastupce-nezletilych-ucastniku.pdf
https://www.bvv.cz/navstevnici/navstevni-rad/


7) Registrovaný účastník závodu souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřeby registrace závodu, 
využití emailové adresy účastníka závodu k zasíláním informací k závodu a souhlasí s umístěním 
pořízených fotografií případně videa na web. stránku, FB stránku a Instagram běhu či festivalu Life! a to 
po dobu deseti let.  
 

8) Registrace závodu je považována za platnou až po jejím uhrazení, a to částkou platnou v den platby, která 
je v plné výši připsána na účet organizátora. Platba musí být připsána na účet organizátora závodu do 2 
dnů po registraci, jinak může být registrace zrušena.  O úspěšném zaplacení bude závodník informován 
zprávou na uvedenou emailovou adresu v registraci. 
 

9) Výše startovného je konečná. 
 

10) V případě dlouhodobého zranění či nemoci  je možné po dohodě s organizátorem převedení startovného 
na jinou osobu. Tato služba je zpoplatněna částkou 150 Kč na osobu. Částka bude uhrazena na účet 
organizátora nejpozději do dvou dnů po nahlášení změny. 
 

11) Z organizačních důvodů je maximální kapacita dětského závodu omezena na 100 dětí a u hlavních závodů 
na 500 osob. 
 

12) Organizátor závodu si vyhrazuje právo na případné organizační změny. 
 

 

 

 

 

V Brně dne 10. 8. 2018 
   
 
      ……………………………………………. 
      Mgr. Jan Kuběna – ředitel festivalu Life! 
 
 


