
Podmínky účasti na Závodu tří vrchů

PŘIHLÁŠENÍ
Jsem srozuměn s tím, že pořadatelem „Závodu tří vrchů“ (dále jen „Z3V“, „závod“) je

Junák – český skaut, středisko Doubravka Teplice, z.s. adresa: A. Jiráska 1961, 415 01 Teplice,
IČO: 615 15 833, Číslo účtu: 196816051/0300. Pro potřeby závodu pořadatele zastupuje Jan
Tobek, bytem U Hostavického potoka 727/13 , 168 00 Praha 14.

Účastníkem se stanu tak, že se do závodu přihlásím prostřednictvím Z3V aplikace a
složím účastnický poplatek, ve výši odpovídající objednaným službám, na účet pořadatele
s přiděleným variabilním symbolem. Zaplacením účastnického poplatku automaticky přistupuji
na všechny podmínky zde uvedené.

Účast na závodě mohu postoupit třetí osobě pouze v plném rozsahu mé objednávky.
Tato osoba musí v Z3V aplikaci potvrdit seznámení s Podmínkami účasti na Závodě tří vrchů a
poskytnout pořadateli potřebné osobní údaje. To musí být provedeno v součinnosti
s pořadatelem.

STORNO PŘIHLÁŠENÍ
Stornem se rozumí zrušení přihlášky na závod při současném zaplacení storno poplatku

ve výši a za podmínek stanovených těmito Podmínkami účasti na Závodě tří vrchů.
Účastnický poplatek není storno poplatkem při zrušení přihlášky. Avšak pořadatel je

oprávněn tuto platbu jednostranně započíst vůči storno poplatku. V případě, že je účastnický
poplatek vyšší než storno poplatek, vrátí pořadatel do 30 dní zbývající část účastnického
poplatku na účet ze kterého platba přišla, nedohodnou-li se strany jinak.

Jsem si vědom, že storno poplatek je smluvní pokuta za zrušení přihlášky. Tato pokuta
nekompenzuje nárok pořadatele na náhradu škody dle občanského zákoníku.

Storno poplatky:
1) V případě zrušení účasti ve lhůtě do 45 dní před závodem, se pořadatel zavazuje

nepožadovat po účastníkovi žádný storno poplatek.
2) Dojde-li ke zrušení účasti ve lhůtě 45 až 30 dní před začátkem akce, je pořadatel

oprávněn požadovat po objednateli storno poplatek ve výši 40% účastnického poplatku.
3) Dojde-li ke zrušení účasti ve lhůtě 30 až 21 dní před začátkem akce, je pořadatel

oprávněn požadovat po objednateli storno poplatek ve výši 60% účastnického poplatku.
4) Dojde-li ke zrušení účasti ve lhůtě 20 až 11 dní před začátkem akce, je pořadatel

oprávněn požadovat po objednateli storno poplatek ve výši 80% účastnického poplatku.
5) Dojde-li ke zrušení účasti ve lhůtě 10 a méně dní před začátkem akce, je pořadatel

oprávněn požadovat po objednateli storno poplatek ve výši 100% účastnického poplatku.
Beru na vědomí, že pořadatel bude uplatňovat stejné poplatky i na storna částí objednaných
služeb.

ZRUŠENÍ ZÁVODU
Jsem srozuměn s tím, že může dojít ke zrušení závodu, které může být zapříčiněno:
1) Nařízením legislativních, exekutivních, nebo justičních orgánů ČR (např. o



vyhlášení nouzového stavu, zákaz pořádání hromadných akcí, zákaz vstupu do lesů,
...), či nějakou nečekanou událostí (obecně označovanou jako vyšší moc). V případě
nejasného výkladu se bude pořadatel přiklánět k přísnějšímu. V těchto případech
bude všem účastníkům vráceno startovné ponížené o již vynaložené nevratné
náklady. Pokud během příprav vzniknou materiály (např. nálepky a trička), které byly
původně určeny pro potřeby závodníků, odešle je pořadatel na kontaktní adresu
účastníka uvedenou v Z3V aplikaci. Pokud adresa není uvedena vůbec, nebo je
nekompletní, využije tyto materiály pořadatel dle svého uvážení. Účastník nemá
nárok na kompenzaci těchto materiálů.

2) Svévolným rozhodnutím pořadatele. V tomto případě bude vrácen účastnický
poplatek v plné výši.

Při zrušení závodu nebudu po pořadateli požadovat žádné další kompenzace.

PRAVIDLA ZÁVODU
Jsem si vědom a budu dodržovat závazná pravidla „Závodu tří vrchů“, která jsou uvedena

níže. S nimi jsem se seznámil a bezvýhradně s nimi souhlasím. Jsem si vědom, že při porušení
pravidel mne pořadatel ze závodu vyloučí bez jakéhokoli nároku na vrácení účastnického
poplatku, nebo kompenzace vzniklých nákladů.

1) Závodníci
a) Závodí se ve dvojicích.
b) Minimální věk je 15. let.
c) Maximální věk není stanoven.
d) Minimálně jeden člen dvojice musí být starší 18. let.

2) Vybavení závodníků.
a) Veškeré vybavení potřebné při závodě si dvojice nese sama.
b) Jakákoli plánovaná pomoc třetí osobou je zakázána.
c) Každá dvojice musí být vybavena minimálně jedním chytrým mobilním telefonem s datovým

připojením a nainstalovanou aplikací Z3V. To slouží ke sledování pohybu závodníků po trati a
záznamu výsledků ze stanovišť. Service team (ST) a závodníci musí mít možnost se spolu
kdykoliv telefonicky spojit.

d) Je zakázáno aktivně používat různé naváděcí systémy (GPS, GALILEO, GLONASS
[ГЛОНАСС], nebo případné další). Povolena je pouze busola a mapa. Tyto naváděcí
systémy lze používat pouze pasivně pro záznam trati apod.

e) Závodní dvojice musí být vybavena lékárničkou pro poskytnutí první pomoci.
f) Každý závodník bude vybaven bezpečnostními reflexními, případně světelnými (Blikačka),

prvky. Při účasti v dopravním provozu musí být jasně viditelný ze všech stran!
3) Pohyb po trati.

a) Závodníci se pohybují od stanoviště ke stanovišti. Trasu mezi nimi si závodníci volí sami.
b) Závodníci se smí pohybovat pouze pomocí svých končetin. Jakékoli podpůrné mechanizmy

nebo prostředky jsou zakázány. (hole a sněžnice jsou povoleny)
c) Závodníků je zakázán vstup do prostor určených pořadatelem.
d) Všichni účastníci jsou povinni plně respektovat zákony nebo vyhlášky vydané příslušnými

správními orgány. Především pravidla pohybu po NP či CHKO, soukromém pozemku apod.
e) Každá dvojice, která ze závodu odstoupí, se musí vlastní pomocí dopravit zpět na základnu.

ST dopravuje zpět na základnu pouze zraněné závodníky.



4) Stanoviště.
a) Pozice jednotlivých stanovišť jsou tajné. Po splnění úkolu na stanovišti je, azimutem,

vzdáleností a stručným popisem, dvojici odhalena pozice stanoviště dalšího.
b) Stanoviště jsou dvojího druhu. Průchozí a s disciplínou.

i) Na průchozích stanovištích je potřeba potvrdit svůj průchod v Z3V aplikaci.
ii) Na stanovištích s disciplínou se plní zadaný úkol. Úkol je nedílnou součástí závodu.

Pokud některý člen dvojice odmítne zadaný úkol plnit, bude dvojici za něj přičtena
maximální možná penalizace a dalších 60 trestných minut.

c) Na stanovištích jsou závodníci povinni plně respektovat pokyny členů ST.
d) Závodníci musí dodržovat základní pravidla bezpečnosti. Pokud to plnění úkolu vyžaduje,

jsou povinni použít veškeré dostupné ochranné pomůcky.
e) Každé stanoviště má předem dán čas, kdy bude uzavřeno. Závodníci, jež nestihnou do

tohoto času na stanoviště dorazit, v závodu končí!
5) Hodnocení.

a) Vítězem závodu se stává dvojice, která projde všechna stanoviště a po odečtení (přičtení)
bonifikací (penalizací) za plnění úkolů na stanovištích, dosáhla nejlepšího času. Pokud dojde
k rovnosti časů, rozhoduje čistý čas na trati. Pokud i ten je stejný o pořadí rozhodne
dodatečný úkol určený užším vedením ST.

b) Jak se jednotlivá stanoviště budou hodnotit je čistě v kompetenci ST. Dvojice je povinna
hodnocení zaznamenat do Z3V aplikace.

c) Proti konečným výsledkům se lze do 24 hodin po zveřejnění odvolat. Při odvolání je nutné
složit kauci 100Kč, která při uznání odvolání bude vrácena. Užší vedení ST je povinno do 24
hodin od podání odvolání zveřejnit rozhodnutí. Proti tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat.

6) Service team (ST).
a) ST zabezpečuje bezproblémový chod stanovišť a s tím související povinnosti.
b) Členové ST jsou jasně označeni.
c) Při plnění úkolu jsou členové ST povinni nechat dvojici plnit úkol libovolným způsobem

v rámci zadání, pokud tím neohrožují sebe, jiné osoby či majetek.
d) Pokud člen ST uzná, že dvojice není schopna dále pokračovat v závodě má možnost ji ze

závodu odvolat.
e) ST může z vážných důvodů stanoviště uzavřít. Pro dvojice, které nestihly úkol na stanovišti

splnit, bude lokalizováno následující stanoviště jiným způsobem, případně budou ze závodu
odvoláni.

PŘIZNÁNÍ RIZIK
Jsem si v plném rozsahu vědom rizik, spojených s nebezpečím plynoucím z pohybu

v náročném terénu. Uznávám, že dochází k rizikům při snaze dosáhnout závodní výsledky, což
ode mě vyžaduje klást požadavky na své tělesné schopnosti. Vím také a akceptuji, že rizikové
faktory zahrnují i vlivy prostředí, technické vybavení, atmosférické působení a přírodní nebo
umělé překážky. Dále jsem si vědom, že určité pohyby a jednání nemohou být vždy předvídané
a kontrolované, tedy zabranitelné i při bezpečnostních opatřeních.

Současně vím a akceptuji, že pokud se zúčastňuji Z3V, může to znamenat ohrožení
mého tělesného zdraví nebo dokonce života.

Dále vím a akceptuji, že shora uvedená nebezpečí mohou v souvislosti s mou účastí
ohrozit také třetí osoby v závodní oblasti.



Budu osobně informovat pořadatele závodu o všech možných bezpečnostních
pochybeních. Jsem si vědom, že jsem odpovědný za volbu použitého vybavení, jeho stav a za
volbu trasy. Zejména nebudu vstupovat do pořadateli zakázaných oblastí.

OSOBNÍ ZÁRUKY
Jsem si vědom, že mohu být osobně odpovědný za škody a tělesná zranění nebo věcné

škody třetích osob, které mohou utrpět v důsledku mé účasti při závodě. Uznávám, že není
povinností pořadatele přezkoušet a kontrolovat mé vybavení a dovednosti.

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI
Pokud je to dle právního řadu přípustné, zříkám se všech nároků vůči pořadateli a

dobrovolným pracovníkům za ztráty, zranění nebo jiné škody vyplývající z mé účasti na závodě.

SOUHLAS S NAKLÁDÁNÍM S OSOBNÍMI ÚDAJI
Uděluji pořadateli závodu souhlas dle GDPR (ochrana a zpracování osobních údajů), k

použití mnou poskytnutých osobních údajů, dosažených výsledků a pořízených fotografii s mou
osobou za účelem evidence a pro propagaci závodu, jakož i pro zasílání sdělení informativního
charakteru prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.

Zároveň prohlašuji, že jsem byl poučen ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o tom, že
poskytnutí osobních údajů k výše uvedenému účelu je dobrovolné, a pokud by vznikla v
důsledku zpracování osobních údajů jiná než majetková újma, mohu postupovat dle ustanovení
§ 12 občanského zákoníku.


