
Všeobecné podmínky přihlášky na akci VÝSADEK

• přihlášením na akci „Výsadek“ se přihlašující (dále soutěžící) zavazuje uhradit
zadanou částku nejpozději do 14 dní od přihlášení a to buď v hotovosti nebo 
bankovním převodem

• soutěžící je povinen uhradit zadanou částku v plné výši, tato se bere jako záloha
• zaplacená záloha je nevratná (pokud soutěžící zálohu uhradí, akce se nezúčastní a

výsledné vyúčtování akce toto bude umožňovat, organizátor akce má možnost
uhrazenou zálohu soutěžícímu vrátit zpět), toto opatření není jakkoli vymahatelné

• pokud soutěžící neuhradí zadanou částku do 14 dní, vyhrazuje si organizátor akce
právo vymazat jej ze seznamu přihlášených a tím tak uvolnit místo dalším 
případným zájemcům

• přihlášením se soutěžící souhlasí s těmito podmínkami, souhlas s těmito
podmínkami podepíše každý soutěžící na startu akce v tzv. prohlášení

Pořadatel a všechny osoby s ním spolupracující a také osoby spojené s přípravou a 
organizací akce „Výsadek“ nenesou žádnou odpovědnost vůči účastníkům a třetím 
osobám vzhledem ke škodám způsobených osobám a na věcech, které vzniknou před, v 
průběhu nebo po závodě.
Účastníci startují na svou vlastní odpovědnost.
Účastníci nesou právní odpovědnost za všechny způsobené škody.
Prostřednictvím tohoto prohlášení se každý účastník zříká vymáhání právních nároků 
nebo náhrad od pořadatele nebo jeho pověřených zástupců v důsledku nehody nebo 
škody vzniklé v souvislosti s akcí „Výsadek“
Účastníci berou na vědomí, že budou dodržovat nařízení a pokyny pořadatele a budou se 
řídit pravidly zveřejněnými před startem akce „Výsadek“

• organizátoři akce „Výsadek“ nemají žádnou potřebu na této akci zbohatnout,
veškerou organizaci, přípravu a předchozí plánování dělají ve svém volném čase

• osoby, jež organizátorům pomáhají toto dělají taktéž ve svém volném čase, bez
jakéhokoli nároku na honorář

• veškeré vybrané zálohy jdou na pokrytí akce (doprava, ubytování, podklady, ceny
atd.)

• akce se bere tak, že soutěžící je odvezen z místa srazu a tam je také po akci
navrácen (vše je v ceně) jakákoli jiná možnost (odvoz na vlak mimo plán, atd.)může 
být organizátory odmítnuta


