Podmienky
účasti
na
podujatí RUN IN COLORS
TIETO ZMLUVNÉ PODMIENKY PLATIA pre bežecká podujatia RUN IN
COLORS a RUN IN COLORS NIGHT, KTORÁ SA USKUTOČNÍ
6.5.2017 V BRATISLAVE, 13.5.2017 V PRAHE, 20.5.2017 V BRNE,
27.5.2017 V HRADCI KRÁLOVÉ, 3.6.2017 V PLZNI, 10.6.2017 v NITRE,
17.6.2017 V LIBERCI A 24.6.2017 VO ZLÍNE.
Usporiadateľmi a organizátormi bežeckého podujatia RUN IN COLORS (ďalej tiež len
ako "Podujatie") je spoločnosť RUN IN COLORS, s.r.o., se sídlem: Zborovské náměstí
2273, PSČ 530 02, Pardubice – Zelené Předměstí, IČ: 04485793 a spoločnosť Horak &
Co. Consulting, s.r.o., se sídlem: Hybešova 726/42, PSČ 602 00, Brno – Staré Brno, IČ:
03683346 (ďalej len "Organizátor"), pričom registráciou účastníka podľa týchto
podmienok vzniká zmluvný vzťah medzi Organizátorom a účastníkom Podujatia, ktorým
môže byť len osoba spĺňajúca predpoklady stanovené týmito zmluvnými podmienkami.

Platnosť a účinnosť podmienok
Tieto zmluvné podmienky upravujú právny vzťah medzi účastníkom a Organizátorom
Podujatia. Zmluvný vzťah vzniká registráciou účastníka k jeho účasti na Podujatí.
Podmienky platné v dobe registrácie účastníka sa stávajú súčasťou zmluvy medzi
Organizátorom a účastníkom. Účastník berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že
Organizátor je oprávnený meniť podmienky Podujatia, ako aj pravidlá Podujatia, a to
najmä s ohľadom na bezpečnostné a organizačné aspekty Podujatia. Všetky zmeny
podmienok Podujatia, či pravidiel budú uverejnené na internetových stránkach Podujatia
– www.runincolors.sk

Registrácia – ceny/platobné podmienky
Účasť na Podujatí RUN IN COLORS nie je obmedzená vekom. Právo účasti je
individuálne a neprenosné. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu zúčastniť Podujatia len
v sprievode svojich zákonných zástupcov, alebo musia mať na Podujatie súhlas
zákonného zástupcu na ich účasť, a to za prítomnosti inej osoby staršej ako 18 rokov.
Osoby od 15 do 18 rokov musia mať k ich účasti na Podujatí súhlas zákonného
zástupcu. Súhlas zákonného zástupcu musí byť udelený písomnou formou, a to

vyplnením formulára, ktorý je k stiahnutiu na internetových stránkach podujatia www.runincolors.sk. Vyplnený formulár musí zákonný zástupca účastníka opatriť
podpisom, naskenovať a zaslať na emailovú adresu registracie@runincolors.sk alebo ho
v origináli odovzdať pri vyzdvihnutí štartového balíka v deň konania podujatia. Cenovej
kategórie sú nasledujúce:

RUN IN COLORS








Děti do 6 let ZADARMO (bez nároku na štartový balíček, v prípade
záujmu o balíček za cenu ako deti od 6 do 14 rokov)
Děti 6-14 let
11 € (pri registrácii a platbe do 1 dňa před konaním)
Děti 6-14 let
13 € (pri registrácii či platbe v hotovosti na mieste)
15 let a více
17 € (pri registrácii a platbe do 31.1.2017)
15 let a více
19 € (pri registrácii a platbe do 31.3.2017)
15 let a více
21 € (pri registrácii a platbe do 1 dňa před konaním)
15 let a více
25 € (pri registrácii či platbe v hotovosti na mieste)

RUN IN COLORS NIGHT








Děti do 6 let ZADARMO (bez nároku na štartový balíček, v prípade
záujmu o balíček za cenu ako deti od 6 do 14 rokov)
Děti 6-14 let
14 € (pri registrácii a platbe do 1 dňa před konaním)
Děti 6-14 let
16 € (pri registrácii či platbe v hotovosti na mieste)
15 let a více
21 € (pri registrácii a platbe do 31.1.2017)
15 let a více
23 € (pri registrácii a platbe do 31.3.2017)
15 let a více
25 € (pri registrácii a platbe do 1 dňa před konaním)
15 let a více
29 € (pri registrácii či platbe v hotovosti na mieste)

Zvýhodněný balíček RUN IN COLORS + RUN IN COLORS NIGHT*
 Děti do 6 let ZADARMO (bez nároku na štartový balíček, v prípade
záujmu o balíček za cenu ako deti od 6 do 14 rokov)
 Děti 6-14 let
21 € (pri registrácii a platbe do 1 dňa před konaním)
 Děti 6-14 let
25 € (pri registrácii či platbe v hotovosti na mieste)
 15 let a více
34 € (pri registrácii a platbe do 31.1.2017)
 15 let a více
38 € (pri registrácii a platbe do 31.3.2017)
 15 let a více
42 € (pri registrácii a platbe do 1 dňa před konaním)
 15 let a více
48 € (pri registrácii či platbe v hotovosti na mieste)
* Platí iba pri súčasnej registrácii a platbe.

Registráciu na podujatie je možné vykonať online na internetovej stránke podujatia www.runincolors.sk, a to po vyplnení povinnej registrácie účastníka. Registráciu na
podujatie je možné vykonať tiež v deň a na mieste konania podujatia, a to v rozmedzí
13-15:00 u podujatí RUN IN COLORS a medzi 19 – 21:00 u podujatí RUN IN COLORS
NIGHT. Každý registrovaný účastník dostane štartové číslo a je povinný mať ho po dobu
trvania celého podujatia na sebe. Štartové čísla sú neprenosné. Bez štartového čísla
nebude účastník vpustený na štart podujatia. Podujatia sa môžu zúčastniť iba riadne

zaregistrovaní účastníci. Deti vo veku 0-6 nevypĺňajú samostatnú registráciu, len v
prípade záujmu o štartovej balíček. Vstup do areálu podujatia bude umožnený len s
platným štartovým číslom. Začiatok podujatia RUN IN COLORS je v 13:00, štart behu
v 15:00 a účastníci behu sa musí dostaviť najneskôr ve 14:00. Začiatok podujatia RUN
IN COLORS NIGHT je v 19:00, štart behu v 21:00 a účastníci behu sa musí dostaviť
najneskôr ve 20:00.



Vzor súhlasu zákonného zástupcu k stiahnutiu - kategória 15-17 rokov.



Vzor súhlasu zákonného zástupcu k stiahnutiu - kategória 0-14 rokov.

Štartový balíček, výdaj štartového balíčka
Každý účastník má nárok po registrácii a úhrade štartovného na štartový balíček na
Podujatie RUN IN COLORS.
Štartový balíček obsahuje tričko RUN IN COLORS, 1x balenie farby, medailu, tašku,
slnečné okuliare (v prípade RUN IN COLORS NIGHT účastník miesto okuliarov obdrží 2
x UV stick), štartové číslo a drobné pozornosti od partnerov akcie. Štartovej balíček bude
vydaný v deň a na mieste konania podujatia, a to po oznámení registračných údajov
účastníka. Účastník si je povinný štartovej balíček vyzdvihnúť najneskôr jednu hodinu
pred štartom. Neskoršie vydanie štartového sete už organizátor nemôže zaručiť.

Farby
Farby obsiahnuté v štartovom balíčku a ktoré účastníci budú používať počas Podujatia,
sú hygienicky a zdravotne nezávadné, náležite testované a vytvorené z potravinárskych
farieb – takzvaný potravinársky škrob. Aj napriek vyššie uvedenej nezávadnosti farieb sú
účastníci povinní dodržiavať obmedzenia, ktoré minimalizujú akékoľvek zdravotné a
bezpečnostné riziká. Účastníci sú povinní vyhýbať sa priamemu kontaktu farebného
prášku s očami, ako aj jeho priamemu vdychovaniu. Za týmto účelom organizátor
odporúča zúčastniť sa Podujatia s ochrannými okuliarmi a látkou alebo maskou proti
prachu pretiahnutou cez ústa. Deti mladšie ako 15 rokov smú farby používať len pod
dozorom zákonného zástupcu alebo dospelej osoby.
Pred podujatím dodržte nasledujúca opatrenia:
1. Celé telo pred podujatím namazať telovým olejom alebo mliekom (kľudne na
opaľovanie) alebo mastnejším krémom.
2. Nenanášať farby vo väčších vrstvách do vlasov a pred podujatím do vlasov aplikovať
výživový olej, vosk či gél.
3. Neberte si na seba nič cenného.
4. Ak pobežíte s kočíkom, prikryte ho obalom či pláštenkou.
Organizátor si vyhradzuje právo použitie farieb v prípade nepriaznivého počasia
obmedziť. Organizátori nie sú zodpovední za akékoľvek škody spôsobené používaním
farieb.

Zrušenie účasti - registračný poplatok storno
Registrácie účastníka je neprenosná. Registrovaný účastník, ktorý sa závodu
nezúčastní, či už o svojom odstúpení bude organizátora pred pretekmi informovať, alebo
nie, nemá nárok na vrátenie registračného poplatku (štartovného). Registračný poplatok
bude vrátený len vtedy, ak bude zrušený celý závod.
Účastník je oprávnený so súhlasom organizátorov svoju registráciu (právo účasti na
podujatí) prenechať ďalšej osobe, pričom je povinný túto zmenu nahlásiť najneskôr 7 dní
pred dňom konania podujatia organizátorom na e-mail: info@runincolors.sk
.

Prehlásenie o vylúčení zodpovednosti
Organizátor má právo zmeniť plánovaný program alebo Podujatie zrušiť z dôvodu
živelnej pohromy, z bezpečnostných dôvodov alebo ak to bude požadované oficiálnym
nariadením príslušných k tomu oprávnených orgánov štátnej správy či samosprávy. V
takýchto prípadoch nebude mať Organizátor povinnosť odškodniť účastníkov za
akékoľvek vzniknuté škody. Organizátor nie je zodpovedný za škody na majetku alebo
finančné škody, ktoré nie sú zavinené, alebo ktoré nie sú spôsobené zanedbaním zo
strany Organizátora.
Organizátor nezodpovedá za zdravotný stav účastníkov vyvolaný alebo spôsobený
účasťou na Podujatí. Je povinnosťou každého účastníka si pred Podujatím nechať si
skontrolovať svoj

zdravotný

stav a

prečítať si

všetky informácie poskytnuté

Organizátorom, najmä informácie zverejnené na webových stránkach Podujatia.
Organizátor nezodpovedá za technické problémy akéhokoľvek druhu spojené s riadnym
vykonaním registrácie či uhradením registračného poplatku.

Zhromažďovanie a spracovanie osobných
údajov
Vykonaním registrácie na Podujatie udeľuje účastník – dotknutá osoba - v súlade so
zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas so
spracovaním svojich osobných údajov spoločnosťou RUN IN COLORS, s.r.o., se sídlem:
Zborovské náměstí 2273, PSČ 530 02, Pardubice – Zelené Předměstí, IČ: 04485793 a

spoločnosťou Horak & Co. Consulting, s.r.o., se sídlem: Hybešova 726/42, PSČ 602 00,
Brno – Staré Brno, IČ: 03683346 osobných údajov ako správcovi osobných údajov (ďalej
len „Správca“), a to za účelom vydania štartového balíčka, vyhodnotenia Podujatia a
zasielanie informácií o Podujatí vrátane ďalších podujatí organizovaných Organizátorom,
to všetko na dobu neurčitú. Ďalej môžu byť poskytnuté osobné údaje použité pre
štatistické účely. Takto odovzdané osobné údaje nebudú zverejnené. Účastník si je
vedomý toho, že má právo prístupu k svojim osobným údajom a ďalšie práva podľa § 11
a nasl. zák. č. 122/2013 Z.z. Súhlas udeľuje účastník dobrovoľne a môže ho kedykoľvek
bezplatne na adrese správcu odvolať. Účastník súhlasí s tým, že organizátori môžu
poskytnúť údaje účastníkov i partnerom podujatia na marketingové účely. Účastník
súhlasí s tým, aby jeho osobné údaje boli v prípade potreby odovzdané na účely
poskytnutia zdravotnej starostlivosti poskytovanej v súvislosti s podujatím.
Účastník súhlasí s tým, aby jeho osobné údaje boli v prípade potreby odovzdané pre
účely poskytnutia zdravotnej starostlivosti poskytovanej v súvislosti s jeho účasťou na
Podujatí.
Vykonaním registrácie na Podujatie udeľuje účastník písomný výslovný súhlas (licenciu)
Organizátorovi s vytvorením, použitím a šírením kedykoľvek do budúcnosti podobizne,
obrazových snímkov a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa účastníka alebo
jeho prejavov osobnej povahy vytvorených v priebehu Podujatia alebo bezprostredne
pred ním alebo po ňom, vrátane podujatí prebiehajúcich po skončení Podujatia.
Nasnímané materiály môžu byť použité kedykoľvek na vlastnú propagáciu organizátora
Podujatia, ako aj na komerčné účely, a to bez nároku účastníka na honorár.
Účastník výslovne súhlasí s tým, že Organizátor je oprávnený v súlade so zák. č.
122/2013 Z.z. a zák. č. 618/2003 Z.z. autorský zákon v platnom znení použiť bezplatne
poskytnuté osobné údaje účastníka v médiách (vrátane internetu a sociálnych sietí), v
propagačných a reklamných materiáloch Organizátora s tým, že môžu byť vyhotovované
a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy účastníkov
Podujatia, to všetko po dobu desiatich rokov od ukončenia Podujatia.
V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi účastník uskutočnením registrácie
neodvolateľne udeľuje spoločnostiam RUN IN COLORS, s.r.o. a Horak & Co. Consulting,
s.r.o. a v prípadoch, kedy k tomu spoločnosti RUN IN COLORS, sro či Horak & Co.
Consulting, s.r.o. dajú splnomocnenia, aj tretím stranám - partnerom, právo použiť na

neobmedzenú dobu bez územného obmedzenia a bez nároku účastníka na honorár
fotografie (vrátane použitia fotografií na facebookovom profile účastníka), hudobné
záznamy, videozáznamy či filmové spodobnenie, obrazy, podobizne, mená a hlas v
akomkoľvek médiu, najmä v televízii, na internete, v tlačovinách, produktových
katalógoch a brožúrach, videozáznamoch a spotoch bežiacich v predajných miestach,
ako aj akýchkoľvek ďalších tlačených alebo písaných materiáloch súvisiacich s vyššie
uvedenými záznamami na účely reklamy, propagácie, marketingu a predaja produktov
skupiny spoločnosťou RUN IN COLORS, s.r.o. a Horak & Co. Consulting, s.r.o. a / alebo
na účely propagácie podujatia.
Ďalej je Organizátor oprávnený odovzdať poskytnuté osobné údaje poverenej osobe,
ktorá zabezpečuje rozoslanie fotografií účastníkov Podujatia urobených počas Podujatia
týmto účastníkom. Účastník súhlasí s použitím v registrácii zadanej e - mailovej adresy
na zaslanie informácií o Podujatí a prípadných zmenách v programe.

Podmienky
a pravidlá
bezpečnostné pokyny

účasti

–

Podujatia sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorej zdravotný stav účasť na tomto
type Podujatia umožňuje. Podujatia sa môžu zúčastniť všetky osoby bez obmedzenia
veku. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu zúčastniť Podujatia len v sprievode svojich
zákonných zástupcov. Osoby od 15 do 18 rokov musia mať k svojej účasti na Podujatí
súhlas zákonného zástupcu.
Účastníci budú informovaní o všetkých organizačných opatreniach pred začiatkom
Podujatia. Účastníci sú povinní sa riadiť pokynmi Organizátora Podujatia.
Účastník je povinný sa dostaviť do areálu Podujatia najneskôr hodinu pred samotným
štartom behu.
Organizátor má právo vylúčiť akéhokoľvek účastníka, ktorého správanie by mohlo
ohroziť bezpečný priebeh Podujatia alebo bezpečnosť ostatných účastníkov alebo
ohrozuje verejný poriadok.
Trať Podujatia meria 5 km a nie je meraná časomierou. Účastníci Podujatia môžu
prebehnúť trasu v ľubovoľnom čase, Podujatie nie sú preteky. Akékoľvek športové

vybavenie, ktoré by mohlo byť nebezpečné pre účastníkov alebo divákov, bude povolené
len na základe výslovného písomného súhlasu Organizátora Podujatia.
Právne záväzné vyhlásenie Organizátora voči účastníkovi môže byť vyslovené iba riadne
splnomocnenou osobou určenou Organizátorom. Týmito osobami môžu byť najmä
členovia zdravotníckeho tímu poskytujúceho asistenciu pri Podujatí, ktorí majú právo
zakázať účastníkovi účasť alebo pokračovanie účasti v záujme ochrany účastníka z
opodstatnených zdravotných dôvodov a iné osoby poverené Organizátorom.
Registráciou na Podujatie účastník potvrdzuje nasledujúce:
Účastník prehlasuje, že je osobou staršou ako 18 rokov, alebo má súhlas svojho
zákonného zástupcu alebo sa Podujatia zúčastní v sprievode svojho zákonného
zástupcu alebo dospelej osoby.
Účastník prehlasuje, že si je vedomý rizík spočívajúcich v nebezpečenstve vzniku škody
alebo ujmy na zdraví vzniknutých pri účasti na uvedenom Podujatí.
Účastník ďalej prehlasuje, že sa Podujatia zúčastní dobrovoľne a zaväzuje sa dodržiavať
tieto podmienky účasti. Účastník Podujatia potvrdzuje, že sa Podujatia môže zúčastniť
iba za podmienky, že nebude pod vplyvom omamných alebo psychotropných látok
vrátane liekov s rovnakými alebo podobnými účinkami.
Ďalej potvrdzuje, že jeho zdravotný stav zodpovedá náročnosti Podujatia a je schopný
Podujatie bez ujmy na svojom zdraví absolvovať. Účastníci Podujatia sa musia riadiť
všetkými pokynmi Organizátora a iných osôb, ktoré na priebehu Podujatia s
Organizátorom spolupracujú.
Účastník Podujatia je povinný absolvovať všetky prípadné školenia či inštruktáže
organizované Organizátorom na účely zaistenia bezpečnosti priebehu Podujatia alebo
k iným účelom podľa uváženia organizátora. Každý účastník je povinný mať uzatvorené
zdravotné poistenie na dobu Podujatia. Účastník si je vedomý toho a súhlasí s tým, že
program Podujatia a prípadné zmeny sú plne v kompetencii Organizátora.
Účastník si je vedomý toho, že účasť na Podujatí je na vlastné riziko a že Organizátor
Podujatia alebo osoby, ktoré na priebehu Podujatia s Organizátorom spolupracujú,

nezodpovedajú za škodu alebo ujmu na zdraví alebo majetku účastníka alebo iných
osôb spôsobenú porušením povinností účastníka plynúcich z týchto podmienok.
Účastník si je vedomý toho a súhlasí s tým, že Organizátor nie je zodpovedný za
akúkoľvek ujmu na zdraví, škodu na majetku alebo inú ujmu vzniknutú v súvislosti s
účasťou na Podujatí alebo jeho sledovaním.
Účastník si je vedomý zodpovednosti, ktorú nesie za ujmu na zdraví a majetku svojom
alebo iných osôb alebo vznik škody spôsobenej porušením svojich povinností
vyplývajúcich z týchto podmienok. Všetky škody, ktoré pri nedodržaní týchto podmienok
spôsobí

sebe,

iným

účastníkom

Podujatia,

Organizátorovi

alebo

osobám

spolupracujúcim, je povinný uhradiť v plnej výške na vlastné náklady. Je zakázané
pohybovať sa na štarte, v cieli a po celej dĺžke trasy na kolieskových korčuliach, na
bicykli a iných dopravných prostriedkoch. Takisto platí zákaz vstupu zvierat do priestoru
štartu, cieľa a na trať Podujatia.

