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REVERS, POTVRZENÍ O SEZNÁMENÍ S VŠEOBECNÝMI PODMÍNKAMI A PRAVIDLY 
ZÁVODU JINDŘICHOHRADECKÝ LEV  
Já, níže podepsaný účastník akce Jindřichohradecký Lev s datem konání 3. 6. 2023 (dále jen 
„Akce“), jejímž pořadatelem je JC Event s.r.o., IČ: 08437556 přijímám a beru na vědomí, že 
Akce je testem fyzických vlastností, přičemž v souvislosti s účastí na této Akci existují značná a 
specifická rizika (utonutí, tonutí, podvrtnutí, natažení, zlomeniny, zranění způsobená horkem 
nebo zimou, včetně popálenin, zranění související s horkem či podchlazením, syndrom 
přetížení, zranění související s činy nebo opomenutím jiných účastníků Akce nebo vozidel, 
zvířecích pokousání, pobodání či uštknutí, kontakt s jedovatými rostlinami, pádu z výšky, 
srdeční infarkt, onemocnění spojená s působením odpadní kontaminované vody či kalu, trvalé 
ochrnutí nebo smrt). Přestože osobní kázeň a vybavení mohou toto riziko snížit, stále existuje 
riziko zranění či jiné újmy na zdraví, riziko smrti, stejně jako riziko újmy na majetku.  
Podpisem tohoto prohlášení veškerá rizika spojená s mojí účastí na Akci svobodně, dobrovolně 
a vědomě uznávám, akceptuji a přebírám na sebe. Vědomě, svobodně a dobrovolně přijímám 
všechna rizika známá i neznámá s mou účastí na Akcí spojená.  
Potvrzuji, že jsem zdráv, v dobré fyzické kondici a nebylo mi ošetřujícím lékařem doporučeno 
se Akce neúčastnit. Potvrzuji, že jsem plavec. 
 
V souvislosti s mou účastí na Akci uznávám, přijímám a souhlasím s následujícím:  
1. Souhlasím s dodržováním soutěžních pravidel platných pro konání Akce.  
2. Beru na vědomí, že mám právo před účastí na Akci zkontrolovat závodiště, zařízení, vybavení 
a prostory, které budou použity, a v případě, že se některé prostory budou zdát nebezpečné, 
oznámím tuto skutečnost pořadateli Akce.  
3. V maximálním možném rozsahu povoleném platnými zákony se jak jménem svým, tak 
jménem jednotlivých dědiců, nástupců, manželů, partnerů, vykonavatelů závěti nebo 
nejbližších příbuzných, navždy zříkám jakýchkoliv právních nároků nebo závazků v případě 
újmy na zdraví, invalidity, smrti či škody na majetku, utrpěných v souvislosti s účastí na Akci, 
které účastníku Akce přiznává právní řád České republiky, vůči následujícím osobám nebo 
subjektům: pořadateli, jeho sponzorům a spoluorganizátorům, partnerům, závodním 
ředitelům, zaměstnancům a dobrovolníkům, i když tyto nároky, ztráty nebo závazky jsou 
způsobeny z nedbalosti jednáním nebo opomenutím osob výše uvedených.  
4. Beru na vědomí, že přebírám jakákoliv jiná rizika spojená s účastí na Akci – zejména pády, 
kontakty s ostatními účastníky, povětrnostní podmínky, stav silnic, vodní překážky a nebezpečí, 
která mohou způsobit diváci či dobrovolníci.  
5. Prohlašuji, že já ani nikdo další se nebude soudní cestou domáhat svých domnělých nároků 
vůči osobám nebo subjektům uvedeným výše v odstavci (c) ohledně práv a povinností z 
jakýchkoliv prohlášení, ztrát nebo závazků, kterých jsem se zde zřekl.  
6. Prohlašuji a zavazuji se, že odškodním osoby a subjekty uvedené v 3. odstavci za jakékoliv 
jednání či nekonání, v důsledku kterého vznikla osobám a subjektům uvedeným v 3. odstavci 
jakákoliv škoda.  
7. Akceptuji, že mé startovné je nevratné v jakémkoliv případě.  
8. Souhlasím s tím, že jsem si přečetl a porozuměl pravidlům závodu, která jsou k dostání na 
www.jhlev.cz, jejichž zveřejněním pořadatel splnil svoji informační povinnost, pokud jde o bližší 
informace o Akci.  
 
PŘEČETL JSEM A PLNĚ POCHOPIL TOTO PROHLÁŠENÍ, VČETNĚ ZŘEKNUTÍ SE 
NÁROKŮ. ROZUMÍM, ŽE JEHO PODPISEM JSEM SE VZDAL, JMÉNEM SVÝM, 
PODSTATNÝCH PRÁV, A TENTO PODPIS JSEM UČINIL VĚDOMĚ, SVOBODNĚ A 
DOBROVOLNĚ.  
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Čestně prohlašuji, že jsem ke dni podpisu tohoto prohlášení dosáhl věku 18 let a jsem 
plně svéprávný.  
Prohlašuji, že jako účastník nejsem nemocný ani netrpím jinými neduhy, které by mohly 
ovlivnit mou bezpečnou účast na Akci, jsem plavec, jsem fyzicky zdatný a dostatečně 
připravený k účasti ve všech aktivitách souvisejících s Akcí.  
Prohlašuji, že mám ke dni konání sjednané platné lékařské/zdravotní pojištění.  
Prohlašuji, že jsem se seznámil s obsahem tohoto prohlášení před jeho podpisem a že 
plně chápu jeho obsah a rizika spojená s účastí na Akci a Akce se zúčastním na vlastní 
nebezpečí.  
Potvrzuji, že jsem se seznámil s Všeobecnými podmínkami Akce, které jsou dostupné 
na www.jhlev.cz. 
Potvrzuji, že jsem se seznámil s Pravidly závodu, které jsou dostupné na www.jhlev.cz.  
Zavazuji se splnit pravidla závodu.  
Zavazuji se dbát pokynů organizátorů a osob jimi pověřenými (dobrovolníky, vojáky, 
členy záchranné služby apod.)  
Jsem si vědom, že v případě porušení pravidel mohu být ze závodu diskvalifikován.  

Jméno účastníka (tiskacím písmem):  

Email:  

Telefon:  

Datum:  

Podpis:  

 
NEZLETILÍ/SVĚŘENCI: Pokud je účastník mladší než 18 let nebo má zákonného 
zástupce, musí souhlas udělit a prohlášení níže podepsat rodič nebo zákonný zástupce.  
Já, zákonný zástupce souhlasím s účastí níže uvedeného nezletilého/svěřence na Akci 
za výše uvedených podmínek. Dále prohlašuji, že jsem oprávněn/a jednat jménem a na 
účet nezletilého.  
Jméno nezletilého/svěřence (tiskacím písmem): 

Jméno zástupce (tiskacím písmem):  

Vztah k nezletilému:  

Datum:  

Podpis zákonného zástupce: 

  


