
Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP")

1) Preambule

Společnost Prima běhy s r.o. (IČO: 03889050) má sídlo na adrese Brandtova 3275/30,
Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem, je vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
pod spisovou značkou C 35435.

Společnost Prima běhy s r.o. zajišťuje technicky sportovní akce (služby časomíry,
výsledkového servisu a související služby) a zprostředkovává pořadatelům přihlášky na akci
s výběrem účastnického poplatku.

Tyto VOP upravují v souladu s občanským zákoníkem vzájemná práva a povinnosti
účastníků akcí, jejichž pořadatelé si zvolili pro výběr startovného (či jinak označeného
účastnického poplatku) společnost Prima běhy. Dále tyto VOP upravují povinnosti účastníka
závodu pořádaného jak společností Prima běhy s r.o., tak jiným organizátorem, pro kterého
společnost Prima běhy s.r.o. zprostředkovává přihlášky a (nebo) výběr startovného.

2) Základní pojmy

Přihláška - elektronický formulář s vyplněnými údaji kterým se účastníci hlásí na závod
předem přes systém Prima běhy, s.r.o., nebo papírová přihláška pro přihlášení na místě
konání akce

Registrace - registrace uživatele do databáze Prima běhy, s.r.o., pro účely zkrácení doby
potřebné pro vícenásobné přihlášky. Registrace není povinná pro možnost se přihlásit na
akci.

Prezentace - potvrzení fyzické účasti na akci na základě přihlášky.

Účastnický poplatek, startovné - finanční částka dle propozic pořadatele, za kterou se lze
akce zúčastnit

Účastník závodu - osoba starší 18 let, která se fyzicky účastní konkrétní akce

3) Povinnosti přihlašovaného

Akce se mohou účastnit pouze řádně přihlášení účastníci. Přihlášením na závod  účastník
potvrzuje, že se před odesláním přihlášky seznámil s těmito VOP a pravidly GDPR, přijímá
je a souhlasí s nimi. Pořadatel může při jiných přihláškách než přes systém společnosti
Prima běhy s.r.o. stanovit odlišné podmínky účasti.

Při přihlášení je unikátním přihlašovacím údajem mail účastníka. Jeho pravdivé uvedení a
přístup k mailové schránce je základním předpokladem při řešení případných sporů. Mailová
adresa nebude nikde zveřejňována, k dispozici ji dostane pouze pořadatel jako součást
údajů o přihlašovaném. Jeden účastník může přihlásit i jiné účastníky, v takovém případě
zodpovídá za přenesení těchto VOP na tohoto účastníka. Uvedené údaje, tedy především
Jméno, Příjmení, Obec nebo Oddíl a Ročník narození budou součástí veřejné výsledkové
listiny a součástí Elo tabulek. Zaplacením účastnického poplatku vzniká smluvní vztah.



Přihlašovaný souhlasí s touto formou uzavření smlouvy. Společnost Prima běhy, s.r.o. toto
uzavření potvrdí akceptačním mailem na uvedenou mailovou adresu.

4) Platba účastnického poplatku

Účastnický poplatek může být uhrazen účastníkem platební kartou prostřednictvím
internetové zabezpečené platební brány nebo platbou předem bankovním převodem z bank
na území ČR. Společnost Prima běhy, s.r.o. není příjemcem startovného, pouze
zprostředkovatelem jeho výběru. Cena je vždy konečná, včetně případného DPH.

V případě platby bankovním převodem je účastník povinen při platbě uvést variabilní symbol
a uhradit platbu do 5 kalendářních dnů, nejpozději však dva pracovní dny před konáním
akce. Pokud nedojde k úhradě v požadovaném termínu, nebude přihláška akceptována a
bude vyřazena ze systému. Uhrazená částka se vztahuje pouze ke konkrétní akci, nelze ji
převést na jinou akci nebo jiného účastníka.

Účastník má právo na vrácení startovného po odeslání žádosti nejpozději 7 kalendářních dní
před konáním akce na mail: info@primabehy.cz a zaplacení storno poplatku 20 Kč. Cena
storno poplatku je konečná včetně DPH.

5) Další práva a povinnosti

Účast na akci je přihlašovanému umožněna až po zaplacení celého účastnického poplatku.
Při zrušení závodu z důvodu vyšší moci (živelná katastrofa, tragická událost apod.) není
účastnický poplatek vrácen, pokud pořadatel nestanoví jinak. Při jiných důvodech zrušení
závodu je účastnický poplatek vrácen dle platných propozic konkrétního dodavatele. Mimo
tyto podmínky si společnost Prima běhy, s.r.o. účtuje jako manipulační poplatek za vrácení
každého jednotlivého startovného částku 20 Kč včetně DPH, o které bude vracený
účastnický poplatek ponížen.

Společnost Prima běhy, s.r.o. není pořadatelem akce, nezodpovídá tedy za jakékoliv zranění
či jinou újmu účastníka na akci.

6) Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů. V rámci přihlášky k závodu budou zpracovávány následující osobní
údaje: jméno, příjmení, ročník, obec nebo oddíl, mail, pohlaví a telefonní číslo. Tyto údaje
budou předány i pořadateli po potvrzení, že má problematiku ochrany osobních údajů
vyřešenou. Uzavřením smlouvy podle bodu 3) těchto VOP účastník souhlasí dále s
pořizováním audiovizuálních záznamů své osoby z konané akce pro účely prezentace a
propagace akce pořadatelem akce nebo společností Prima běhy, s.r.o. Odesláním přihlášky
souhlasí účastník s těmito pravidly.

Společnost Prima běhy s.r.o. nakládá s osobními daty v rozsahu registrace č. 00057710
Úřadu na ochranu osobních údajů ze dne 24.3.2015. Předmětem zpracování osobních údajů
jsou adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, ročník, mail, oddíl, pohlaví). Konečným
příjemcem osobních údajů je dle výše uvedené registrace organizátor akce. Údaje slouží k
vytvoření startovních a výsledkových listin. Mail slouží k identifikaci přihlašovaného do



systému společnosti Prima běhy s.r.o. a není organizátorovi předáván. Mail také slouží při
žádosti o vymazání k identifikaci všech údajů, které mají být vymazány.

Pokud chce přihlašovaný zůstat v anonymitě, může místo jména a příjmení napsat
libovolnou sadu znaků. Je však zakázáno předstírat jinou identitu. Uvedení pohlaví a data
narození je nutné k rozřazení do kategorie v konkrétním závodě.

Pokud účastník chce odvolat svůj souhlas a vymazat data, která dříve poskytl, může zaslat
tuto žádost na mailovou adresu: info(zavináč)primabehy.cz. Účastník bude vymazán z
databáze a jeho jméno, příjmení a oddíl (pokud byl zadán) bude ve výsledkových listinách
zpětně nahrazeno anonymní sadou znaků.

7) Povinnosti účastníka závodů

- Účastník závodu startuje na vlastní nebezpečí.

- Účastníkovi závodu musí být 18 a více let. Mladšího závodníka může přihlásit pouze osoba
starší 18 let, v tomto případě přebírá za start této osoby veškerou zodpovědnost. Osoba
mladší 18 let se na závod nemůže přihlásit a tato skutečnost povede při zjištění této
skutečnosti k nepřipustění ke startu závodu.

- Účastník závodu se nesmí akce účastnit pod vlivem zakázaných návykových látek, jakož i
alkoholu.

- Účastník závodu zodpovídá za svůj celkový zdravotní stav a jakoukoliv případnou
zdravotní újmu během závodu, jakož i v souvilosti se závodem, kterou si způsobí.

- Účastník závodu zodpovídá za svoji bezpečnost a dodržování pravidel silničního provozu,
jakož i jiných právních předpisů a nařízení důležitých pro konkrétní akci.

- Účastník závodu je povinnen chovat se ohleduplně k ostatním účastníkům závodu.

- Účastník závodu souhlasí s tím, že může být ze závodu vyloučen, nebo do něj nevpuštěn,
a to bez náhrady, pokud poruší tyto VOP.

- Účastník závodu souhlasí s tím, že pořadatel závodu nezodpovídá za případné škody na
majetku nebo na zdraví účastníka.

- Účastník závodu je povinnen poskytnout první pomoc, jakož i jinou pomoc potřebnému
účastníkovi závodu.

- Účastník závodu bere na vědomí, že je povinnen se seznámit s propozicemi a pravidly
závodu a seriálu, do kterého je závod zařazen.



- Účastník závodu souhlasí s tím, že bude dodržovat další nařízení konkrétního závodu
určená především v propozicích konkrétního závodu či seriálu, do kterého závod patří, v
pravidlech konkrétního závodu či seriálu, do kterého závod patří, na informačních cedulích v
prostoru konání akce a pokyny moderátora či pořadatelů sdělených během akce.

- Účastník závodu bere na vědomí, že akce může být zrušena z důvodu vyšší moci a v
tomto případě nemá nárok na návrat startovného, pokud konkrétní pořadatel neurčí v
propozicích jinak.

- Účastník závodu souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu přihlášky na závod
konkrétním organizátorem závodu.

- Účastník závodu souhlasí s tím, že veškeré fotografie a videa pořízené v souvislosti se
závodem může organizátor použít v souvislosti s propagací svého závodu nebo seriálu,
nebo pro jiný účel bezprostředně souvisejícím se závodem.

- Účastník závodu souhlasí se zveřejněním výsledkových listin se svými údaji v rozsahu
Jméno, Příjmení, Oddíl, Ročník, Pořadí celkové, Pořadí v kategorii, Pořadí dle pohlaví.

- Účastník závodu souhlasí se zařazením výsledku závodu a osobních údajů v rozsahu
Jméno, Příjmení, Oddíl, Ročník, Pořadí celkové, Pořadí v kategorii, Pořadí dle pohlaví do
tabulek, žebříčků a statistik a zveřejněním těchto statistik společností Prima běhy s.r.o.

- Účastník závodu bere na vědomí, že veškeré spory související s účastí v závodě musí řešit
s konkrétním pořadatelem, pokud tímto pořadatelem není přímo společnost Prima běhy
s.r.o.

- Účastník závodu se bude chovat dle zásad fair play a chránit životní prostředí.

Pokud účastník přihlašuje jiné účastníky zodpovídá za přenesení těchto VOP na tohoto
účastníka, a to i v bodě 7 těchto VOP.

8) Kontakt

Společnost Prima běhy, s.r.o. je možné kontaktovat na mailu info@primabehy.cz nebo
písemně na adrese adrese Brandtova 3275/30, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem.

9) Závěrečná ustanovení

Veškeré případné spory budou řešeny podle práva České republiky.

10) Platnost a účinnost

Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.1. 2020. Aktualizace s ohledem na možnost vymazání
osobních dat z výsledkových listin proběhla 25.9.2021.


