REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Údaje o účastníkovi:
Jméno:
Datum narození:
E-mail:
Vstup na akci je povolen od 6 let. Účastnící mladší 10 let musí přijít v doprovodu
zákonného zástupce nebo rodinného příslušníka staršího 18 let. Do 15 let věku je potřeba
přinést souhlas zákonného zástupce.

Já, výše uvedený/á, svým podpisem stvrzuji pravdivost uvedených údajů a následovné:
1. Účastník prohlašuje, že je zdravotně způsobilý účastnit se Akce. Je si vědom rizik
vyplývajících z případné zdravotní či jiné nezpůsobilosti.
2. Účastník dále prohlašuje, že se seznámil s všeobecnými obchodními podmínkami
pořadatele, uveřejněnými na druhé straně tohoto formuláře (dále jen „VOP“).
Zároveň s těmito podmínkami svým podpisem vyjadřuje souhlas a souhlasí se
zpracováním osobních údajů.
3. Účastník prohlašuje, že je srozuměn s možností vzniku škody nebo újmy na svém
zdraví v průběhu Akce v důsledku nedodržování VOP či provozního řádu akce, a
že účast na Akci je na vlastní riziko. Organizátor neodpovídá za škody a újmu na
zdraví způsobenou porušením povinností Účastníka vyplývajících z VOP a jiných
pokynů organizátora.
4. Organizátor si vyhrazuje právo měnit program, podmínky akce, a to i bez
předchozího oznámení.

Odevzdáním tohoto formuláře potvrzuji převzetí pásky opravňující ke vstupu na Akci.
V:
Dne:
Podpis:

Závazná pravidla akce a všeobecné obchodní podmínky společnosti
Profesmedia s.r.o., IČO: 03271226, se sídlem Milady Horákové 1095/14,
Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
33967 (dále jen „Pořadatel“) pro účast na akci Slide Czech (dále jen
„Obchodní podmínky“).
Registrace a registrační poplatek
•
Před účastí na akci je účastník povinen se zaregistrovat a zaplatit
registrační poplatek (uhrazení registračního poplatku je podmínkou
účasti).
•

Registraci je možné provést on-line prostřednictvím elektronického
formuláře dostupného na internetové adrese www.slideczech.cz. Po
odeslání vyplněného registračního formuláře Provozovateli kliknutím na
možnost „Odeslat“ jsou údaje v registračním formuláři Provozovatelem
považovány za závazné (Účastník tímto zároveň prohlašuje, že se
seznámil s Obchodními podmínkami a podmínkami ochrany osobních
údajů). Provozovatel bez zbytečného odkladu registraci potvrdí na emailovou adresu účastníka, kterou uvedl v registračním formuláři.
Doručením tohoto potvrzení je uzavřena smlouva mezi účastníkem a
Pořadatelem (dále jen „Smlouva“)

•

Účastník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při
provádění registrace on-line, a jejich náklady (dle základní sazby) si
hradí účastník sám.

•

Výše registračního poplatku je uvedena v potvrzení o registraci a řídí
se aktuálním ceníkem Pořadatele, který je k nalezení na internetové
adrese www.slideczech.cz, nebo v registračním stánku Pořadatele v
místě konání akce.

•
-

Registrační poplatek je možno zaplatit následujícími způsoby:
v hotovosti při registraci na místě;
bezhotovostně platební kartou při registraci na místě i registraci online;
bezhotovostně převodem na účet Pořadatele č. 2100639767/2010,
vedený u Fio (dále jen „účet Pořadatele“) při registraci on-line.

•
•

Registrace je považována za platnou až po zaplacení, a to částkou
platnou v den platby.
Zaplacením se rozumí připsání celé částky na účet Pořadatele nebo
vydání potvrzení o zaplacení registračního poplatku v hotovosti.

•

Zaplacený registrační poplatek je konečný, nevratný ani ho nelze
převést na jinou osobu nebo akci, a to ani ze zdravotních důvodů. Slevy
lze uplatnit nejpozději do okamžiku dokončení registrace účastníka.

•

Pořadatel po zaplacení registračního poplatku bez zbytečného
odkladu účastníkovi vydá potvrzení, že se účastník řádně zaregistroval a
zaplatil registrační poplatek. Na základě tohoto potvrzení bude
účastníkovi umožněn vstup na akci. V případě registrace účastníka online toto potvrzení zašle na e-mailovou adresu uvedenou účastníkem při
registraci. V případě, že účastník poplatek neuhradil, ani v den akce
Smlouva zaniká.

•

Pořadatel má právo přerušit nebo uzavřít registraci, a to i bez
předchozího upozornění.

Podmínky účasti na akci
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•
•

Účast na akci Slide Czech zahrnuje použití atrakce (rozuměj
sklouznutí po až 310 metrů dlouhé skluzavce).
Akce je otevřena všem zdravotně způsobilým účastníkům starším 6
let včetně.
Účastníci ve věku 6-10 let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu
alespoň jednoho z rodičů nebo jiného svého zákonného zástupce.
Účastníci ve věku 10-15 let musí předložit písemný souhlas rodičů
nebo jiného zákonného zástupce.
Každý účastník prohlašuje, že se akce účastní dobrovolně.
Před vstupem na akci se musí každý účastník důkladně seznámit s
Obchodními podmínkami a skutečnost, že byl s těmito podmínkami
náležitě srozuměn, musí účastník potvrdit svým podpisem. V případě, že
tak účastník neučiní, nebude mu vstup na akci umožněn. Účastník v
takovém případě nemá právo na vrácení registračního poplatku, ani na
náhradu jiné újmy, která by mu neumožněním vstupu na akci případně
mohla vzniknout.
Každý účastník zároveň prohlašuje, že je zdravotně způsobilý k
účasti na skluzavce a na všech aktivitách souvisejících s událostí, a jeho
účast na akci nepředstavuje pro něj ani okolí nebezpečí. Zároveň si je
vědom, že jakékoli porušení tohoto bodu představuje porušení jeho
povinností vyplývajících z těchto Obchodních podmínek a je z tohoto
plně odpovědný.
Účastník musí mít po celou dobu akce viditelně připevněnou
registrační pásku předepsaným způsobem, tj. připnutou na zápěstí.
Jinak může být Pořadatelem akce okamžitě vyloučen z účasti, bez
nároku na vrácení registračního poplatku, nebo náhrady jiné škody s tím
související.
Je zakázáno vstupovat na skluzavku s jakýmikoli nebezpečnými
předměty, které mohou porušit její povrch nebo skluzavku samotnou,
nebo jakkoli jinak ohrozit bezpečnost účastníků (například nůž, střelné
zbraně, nůžky, kyseliny a jiné nebezpečné látky a další).
Účastník je povinen po celou dobu akce respektovat pokyny
Pořadatele, jako i dalších osob, které s Pořadatelem na organizaci akce
spolupracují a mohou být takto výslovně označeni (např. označením
„pořadatel“).
Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv škodu na majetku nebo jinou
újmu vzniklou v souvislosti s účastí na akci nebo jejím sledováním.
Pořadatel má právo vyloučit z akce jakéhokoli účastníka, jehož
chování by mohlo ohrozit či ohrožuje bezpečný průběh akce nebo
bezpečnost ostatních účastníků či jakýmkoli jiným způsobem poručuje

tyto Obchodní podmínky či právní předpisy. Vyloučený účastník je
povinen opustit neprodleně akci, a nemá právo na vrácení registračního
poplatku, ani na náhradu jiné újmy, která mu vyloučením z akce vznikla.
•
Účastník se akce nesmí účastnit pod vlivem alkoholu nebo jiných
omamných nebo psychotropních látek, případně tyto konzumovat v době
účasti na akci. Při účasti na akci se zakazuje kouření (případně i
konzumace jídla a nápojů, žvýkačky).
•
Účastníci při svém pohybu v prostoru konání akce musí dbát rovněž
na bezpečnost osob pohybujících se v okolí akce, zejména je zakázáno
překonávat ohrazení prostoru konání akce mimo místa k tomu určená,
vyhazovat předměty z tohoto prostoru, apod.
•
Svoje osobní věci si účastníci musí odkládat na místech k tomu
speciálně vymezených a určených Pořadatelem.
•
Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto
Obchodních podmínkách, a to i bez předchozího oznámení.
•
Akce se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v
případě extrémních podmínek či jiných okolností, které jsou mimo
kontrolu Pořadatele, a které mohou mít vliv na zdraví nebo bezpečnost
účastníků (bouřka, prudký déšť, kroupy, apod.), je Pořadatel oprávněn
posunout začátek akce nebo akci zcela zrušit. V takovém případě není
Pořadatel povinen vrátit registrační poplatky, ani nahradit jinou škodu,
která by v důsledku toho účastníkům případně mohla vzniknout.
•
Každý účastník se účastní akce na vlastní riziko a nebezpečí, a
odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost.
•
Každý účastník si je vědom všech rizik spočívajících v nebezpečí
vzniku škody nebo jiné újmy na zdraví vzniklé při účasti na akci, které
mohou zahrnovat:
odřeniny, opuchliny, zlomeniny, podvrtnutí části těla
zranění způsobená horkem nebo zimou (včetně popálenin)
zranění zaviněná ostatními účastníky
srdeční infarkt, trvalé ochrnutí, tonutí, utonutí
riziko značného zranění s trvalými následky, související smrt
onemocnění z vody pokrývající skluzavku (infekce,…)
•
Účastník akce se v maximálním rozsahu povoleném právními
předpisy zříká nároku na odškodnění za škodu, zprošťuje odpovědnosti
a upouští od nároků vůči Pořadateli.
•
Účastník akce vědomě a dobrovolně souhlasí s podrobením se všem
uvedeným a stanoveným podmínkám týkajících se účasti na akci.
•
Pokud však během akce zpozoruje něco neobvyklé nebo značné
riziko, upozorní na toto nebezpečí nejbližšího pořadatele akce.
Pojištění
•
Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu
akce pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci.
•
Pořadatel neposkytuje účastníkům pojištění (zdravotní, úrazové,
odpovědnosti, apod). Pokud je potřeba pojištění nějakého druhu, je na
účastníkovi si jej sjednat samostatně, zejména zdravotní pojištění pro
případné ošetření/hospitalizaci. Případné náklady budou účtovány
účastníkovi.
Práva z vadného plnění
•
Práva a povinnosti Pořadatele a účastníků ohledně práv z vadného
plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy
(zejména ustanoveními § 1914 a násl. občanského zákoníku).
Ukončení smlouvy
•
Účastníci nemohou z důvodu uvedeného v ustanovení § 1837 písm.
j) odstoupit od Smlouvy dle ustanovení § 1829 občanského zákoníku.
•

V ostatním je možné Smlouvu ukončit v souladu s právními předpisy.

Mimosoudní řešení sporů
V případě, že dojde mezi Pořadatelem a účastníkem, který je spotřebitelem, ke
vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit
vzájemnou dohodou, může účastník podat návrh na mimosoudní řešení
takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení
spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední
inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail:
adr@coi.cz, web: http://adr.coi.cz. Účastník může rovněž využít
platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na
adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Vzájemná komunikace
•
Kontaktní údaje Pořadatele:
adresa pro doručování Profesmedia, s.r.o., Milady Horákové
1095/14,
Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové.
adresa elektronické pošty info@slideczech.cz.
telefon +420 730 809 207.
•

Pořadatel pro účely komunikace s účastníkem bude využívat adresu
elektronické pošty, případně telefonní číslo, které účastník uvedl při
registraci.

Závěrečná ustanovení
•
•

•

•

Znění Obchodních podmínek může Pořadatel měnit či doplňovat.
Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu
účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční)
prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto
nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných
právních předpisů.
Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo
neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení
nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce
přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není
dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či
Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25. května 2018.

