
Informovaný súhlas účastníka verejného športového podujatia s názvom

Termín podujatia:  30.7.2022

Organizátor : O.z. Slovak Ultra Trail

Prehlasujem, že som sa oboznámil(a) s trasou a s pravidlami preteku Ultra Fatra, zverejnené na www.ultrafatra.sk .  Tieto
pravidlá sa zaväzujem dodržiavať počas celého trvania podujatia. Prehlasujem, že mi nie je známa žiadna prekážka v mojom
zdravotnom stave, ktorá by mi bránila v účasti na pretekoch Ultra Fatra, alebo ohrozila moju bezpečnosť počas trvania týchto
pretekov. Potvrdzujem , že som sa na tieto preteky dostatočne pripravil(a) a som si vedomý(á) rizík vyplývajúcich z účasti na
pretekoch takéhoto charakteru.

Potvrdzujem, že sa zúčastňujem na pretekoch Ultra Fatra z vlastnej vôle a na vlastné nebezpečenstvo. Akceptujem, že
organizátori pretekov Ultra Fatra nenesú zodpovednosť za prípadné zranenie mojej osoby vzniknuté počas trvania tohto preteku.
Som si vedomý(á), že nie som oprávnený(á) požadovať od organizátorov pretekov Ultra Fatra finančnú náhradu alebo uplatňovať
iné nároky v prípade zranenia vzniknutého mojej osobe počas trvania týchto pretekov. Akceptujem, že organizátori
pretekov Ultra Fatra nenesú zodpovednosť za akúkoľvek škodu mnou spôsobenú počas trvania týchto pretekov tretím osobám na
zdraví alebo na majetku. Som si vedomý(á) toho, že organizátorom pretekov Ultra Fatra nebolo uzatvorené žiadne osobitné
poistenie, pre náhradu škody, ktorá by mohla účastníkovi vzniknúť v súvislosti s účasťou na pretekoch Ultra Fatra.

Som si vedomý(á) toho, že organizátor pretekov Ultra Fatra si vyhradzuje právo zmeny trasy a programu týchto pretekov, ako aj
prerušenia alebo zrušenia tohto preteku a to predovšetkým za účelom zaistenia bezpečnosti všetkých účastníkov pretekov Ultra
Fatra. V prípade takejto zmeny nevzniká nárok na vrátenie štartovného poplatku ani jeho časti účastníkom. Organizátor, resp.
dobrovoľníci a najmä zdravotníci pôsobiaci na Pretekoch, majú v záujme ochrany zdravia Účastníka právo zastaviť Účastníka,
ktorý bude javiť známky prílišného vyčerpania a bude hroziť zásadné ohrozenie jeho bezpečnosti, zdravia alebo života. V prípade
zdravotných komplikácií, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť, zdravie alebo život Účastníka, majú právo rozhodnúť o ukončení
jeho účasti na Pretekoch alebo o jej prerušení na nevyhnutný čas.

Zaväzujem sa dodržiavať všetky pokyny organizátorov pretekov Ultra Fatra počas ich trvania. Som si vedomý(á) toho, že sa
budem pohybovať v prostredí Národného parku Veľká Fatra a som povinný(á) dodržiavať legislatívu SR, menovite Zákon č.
543/2002 o ochrane prírody a krajiny.

Súhlasím, aby moja účasť na pretekoch Ultra Fatra bola zaznamenaná v audiovizuálnej forme organizátormi pretekov Ultra
Fatra alebo osobou organizátormi splnomocnenou, pričom súhlasím, aby záznamy alebo fotografie vytvorené pred, počas a po
skončení pretekov Ultra Fatra na mieste ich konania boli použité organizátormi pretekov Ultra Fatra  alebo nimi určenou osobou
na účel prezentácie pretekov Ultra Fatra, a to bez nároku účastníka na odmenu.

Som si vedomý(á), že k dátumu štartu potrebujem negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie
starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín.
Potvrdenie je možné nahradiť nasledovnými skutočnosťami a) osoba je najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po
aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, b) osoba je najmenej 21 dní ale nie
viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, c) osoba je
najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka
očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo d) osoba prekonala
ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

Meno účastníka:                                                    Dátum narodenia:                                                                      Podpis:

http://www.ultrafatra.sk

