
 

Obecné podmínky a pravidla účasti  

na závodě 
1. Pořadatelem sportovní soutěže (dále jen „závodu“) pod názvem CHALLENGEPRAGUE a 

všech doprovodných akcí dne 26. a 27. 7. 2019 v Praze jsou společnosti: TRI Prague, s.r.o  
IČ: 03914828 (info@challenge-prague.com), Challenge Family GmbH HRB 5355 a Česká 
Triatlonová Asociace, z.s. IČ: 44851782. 
 

2. Závodu se smí účastnit pouze osoby: 
a. starší 18-ti let, které plnoletosti dosáhly nejpozději v den, který předchází dni závodu 

nebo osoby starší 15-ti let, které věku dosáhly nejpozději v den, který předchází dni 
závodu a to pouze na základě, organizátorovi doručeného, písemného souhlasu 
zákonného zástupce s účastí, všemi riziky s ní spojenými a se souhlasem s podmínkami 
a pravidly závodu CHALLENGEPRAGUE. 

b. řádně zaregistrované a se včas zaplaceným registračním poplatkem. 
c. které si včas vyzvedly startovní balíček a mají v průběhu konání závodu na své 

hrudi/kole/helmě viditelně umístěné, organizátorem přidělené, startovní číslo s čipem. 
 

3. Účastníkem se automaticky stává každá osoba, která provedla registraci do závodu 
prostřednictvím registračního systému nebo registrací na místě a/nebo aktivním nastoupením 
do závodu (tj. převzetím startovního balíčku a fyzickou účastní v závodě).  
 

4. Každý účastník prohlašuje: 
a. že se účastní závodu dobrovolně a na základě svého zodpovědného rozhodnutí. 
b. že se účastní závodu na vlastní riziko s přihlédnutím k vlastnímu zdravotnímu stavu. 
c. že si je vědom rizik a nebezpečí způsobení škod či újmy na zdraví vzniklých v důsledku 

účasti na závodě. 
d. že je zákonně plně zdravotně, případě i úrazově, pojištěn pro případné ošetření či 

hospitalizaci. Cestovní pojištění, které kryje veškerá možná rizika spojená s výkonem 
sportu musí mít sjednané každý, kdo není občanem České republiky nebo nemá 
zákonné zdravotní pojištění v plném rozsahu v České republice. 

e. že souhlasí s poskytnutím první pomoci a jiné lékařské péče. 
f. že vědomě a dobrovolně poskytuje svůj souhlas se zpracováním svých osobních 

údajů (včetně fotografií a videozáznamu s vyobrazením jeho podobizny) k potřebám 
realizace závodu a dále k marketingovým účelům pořadatele, organizátora i partnerů 
závodu):  

i. Provedením registrace do závodu CHALLENGEPRAGUE včetně doprovodných 

akcí a jejím odesláním prostřednictvím registračního formuláře dávám 

pořadateli sportovní soutěže (dále jen „závodu“) a správcům osobních údajů 

společnosti TRI Prague, s.r.o IČ: 03914828,  společnosti Challenge Family GmbH 

HRB 5355 a třetím stranám (dále jen „zpracovatelům“) závodu jako např. 

Asociace Samaritanů ČR (zajišťující lékařskou službu), Sportsoft (zajišťující 

časomíru) nebo Marathon-photos.com (zajišťující personalizované fotografie a 



 

jejich zasílání emailem) souhlas se zpracováním a dalším využitím svých 

osobních údajů pro realizaci závodu a dále pro marketingové účely v souladu s 

nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR) v platném znění 

a to včetně jména, e-mailové adresy, telefonního čísla uvedeného v 

registračním formuláři, obrazového a video materiálu pořízeného během akce, 

na kterém se může účastník závodu objevit a to po dobu deseti let od udělení 

tohoto souhlasu.  

ii. Uděluji souhlas, aby ve spojení s mými osobními údaji uvedenými v tomto 

registračním formuláři byly zveřejněny i veškeré mé časy ze závodu, výsledky 

apod. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Jsem si vědom(a) svých práv 

plynoucích z příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. a s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 v platném znění.  

iii. Veškeré údaje budou zpracovány a chráněny v souladu s tzv. GDPR, přičemž 

bude zajištěna bezpečnost prostřednictvím pasivních i aktivních prostředků 

ochrany osobních údajů (především tedy jména, datum narození, email, 

adresa, pohlaví, telefon či zdravotní údaje). Tyto údaje budou využity 

především pro organizační záležitosti závodu a dále pro zkvalitnění 

marketingových nabídek. Souhlas je udělen po dobu 10 let. Po této době budou 

údaje zlikvidovány. 

iv. Svůj souhlas se zpracováním a využitím mých osobních údajů mohu kdykoliv 

odvolat, a to zasláním žádosti na email pořadatele nebo poštou na adresu 

pořadatele závodu. Tento fakt způsobí vyloučení ze závodu, případně též 

vyškrtnutí z výsledkové listiny, vyjma odvolání souhlasu se zasíláním 

marketingových nabídek, který neovlivňuje právo na účast v závodě.  

g. že je povinen nahlásit všechny případy krádeže, zranění nebo škod třetími nebo třetím 

stranám, a to Policii ČR pro následné vyšetření, bez protokolu od Policie není možné 

žádat jakoukoliv kompenzaci pořadatelem či jeho pojišťovnou. 

h. že se seznámil se specifiky pravidel závodu pořádaného v souladu s pravidly České 

triatlonové asociace. 

i. že se seznámil se všemi riziky a specifiky závodu a jeho tras.  

5. Pořadatel si vyhrazuje právo: 
a. na změnu či opravu chyb v programu, propozicích či podmínkách účasti na závodu bez 

předchozího oznámení. 
b. na využití veškerých fotografií i video záběrů pořízených během závodu vč. podobizen 

účastníků, a to k vlastní propagaci či k jinému použití partnery akce, a to bez nároku na 
honorář pro účastníky. 

c. na zrušení, ukončení či pozměnění závodu bez nároku vrácení registračního poplatku 
účastníkům v případě, že jej nebude možné uskutečnit ze závažných důvodů, řídit či jej 
dokončit plánovaným způsobem (např. havárie na komunikaci, protokolární akce 
v Praze, extrémní povětrnostní podmínky atp.). 

d. diskvalifikovat nebo vyloučit takového účastníka, který porušuje nebo nesplňuje tyto 
Obecné podmínky a pravidla účasti na závodě a/ nebo je pod vlivem omamných látek 



 

a / nebo uvede nepravdivé údaje v registraci a / nebo startovní číslo nenáleží jeho 
osobě (vztahuje se také na všechny případy předání nebo přeprodeje startovní čísel). 

6. Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky, vyjma extrémních případů 
ohrožujících bezpečnost účastníků, jejichž následkem může dojít k přeložení startu závodu, 
změně vzdáleností, po poradí disciplín či jeho úplného zrušení, bez nároku na vrácení 
startovného. 

7. Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku, krádež majetku 
nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s účastí na závodě nebo jeho sledováním. 

8. Pořadatel není povinen hradit či proplácet jakékoliv výlohy na léčbu či ošetření, z tohoto 
důvodu je účastník povinen mít sjednané příslušné pojištění.  

9. Pořadatel není zodpovědný za ztráty osobních věcí účastníka v průběhu závodu. 
10. Žádné z rozhodnutí pořadatele nepodléhá soudnímu přezkumu. 
11. Registrace na závod je možná pouze elektronicky prostřednictvím kreditní nebo platební karty 

či fakturou pomocí on-line registračního formuláře primárně dostupného z internetových 
stránek www.challenge-prague.com. 

12. Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo na přerušení, úplné zrušení či předčasné ukončení 
registrací do závodu, a to bez předchozího oznámení či naplnění avizované kapacity. 

13. Kapacita závodu vč. všech doprovodných je limitovaná maximálním počtem účastníků v 
rozsahu do 2.000 osob. 

14. Aktuální platná výše registračního poplatku, jeho odstupňování a obsah startovního balíčku 
jsou vždy uvedeny na internetových stránkách pořadatele www.challenge-prague.com a dále 
při registračním procesu. 

15. Registrace je považována za platnou a dokončenou až po jejím zaplacení, a to částkou platnou 
v den platby, která je v plné výši připsána na účet pořadatele. 

16. Registrační poplatek potvrzený účastníkem v objednávce je konečný a nevratný za žádných 
okolností, a to ani v případě nemoci účastníka. Nic méně účastník si může navíc zakoupit 
možnost vrácení peněz (Cancellation option) a na základě toho pak žádat pořadatele o vrácení 
zaplaceného registračního poplatku v následující výši (vrací se pouze startovné, nikoliv 
doplňkové služby či produkty, startovné může být poníženo bankovní poplatky): 

a. Uplatnění požadavku na vrácení do:  
1. 1.4.2019 100% ze startovného zpět 
2. 1.4. – 1.7.2019 50% ze startovného zpět  
3. 1.7. – 25.7.2019 20% ze startovného zpět 
4. Po 25.7.2019 se startovné ani žádné další platby nevrací za žádných okolností, 

a to ani z důvodu zranění  
b. Postup žádosti o vrácení startovného: 

1. Po zakoupení startovného vč. Příplatku za možnost vrátit startovné je poté 
možné zaslat email na info@challenge-prague.com s uvedením požadavku na 
vrácení vč. Platebních údajů IBAN, BIC, držitel účtu, název a adresa banky.  

17. Pro možnost změnit svou registraci včetně jména a dalších osobních údajů je nutné zaslat 
požadavek na info@challenge-prague.com, a to nejpozději 60 dnů před závodem.  

18. Účastníkovi, kterému bude na základě oprávněného požadavku umožněn přepis registrace vč. 
převodu registračního poplatku na náhradníka, bere na vědomí svou povinnost seznámit jej/jí 
se všemi pravidly a podmínkami účasti na závodě a dále s obsahem souhlasu ke zpracování 
osobních údajů. Náhradník svým dobrovolným a vědomým souhlasem uděleným účastníkovi 
k registraci do závodu a/nebo svou přímou účastí v závodě, potvrzuje souhlas se všemi pravidly 
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a podmínkami vč. udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů a zavazuje se tím k jejich 
dodržování. 

19. Objednávky nezaplacené ihned od jejich vytvoření nebo do 5 dní od data vystavení faktury 
jsou automaticky zrušeny. 

20. Přeprodej nebo převod registrací či registračních/slevových kódů na jinou osobu než 
kupujícího či primárního příjemce kódu je zakázaný a může vést ke zrušení registrace bez 
náhrady.  

21. Slevové nebo registrační kódy neslouží jako rezervace místa a jsou nepřevoditelné a 
neprodejné.  

22. On-line registrace mohou být uzavřeny bez předchozího oznámení, na základě rozhodnutí 
pořadatele či v případě předčasného naplnění kapacity. 

23. Pokud nebude kapacita závodu naplněna před uzavřením on-line registrací, může pořadatel 
rozhodnout o možnosti registrace účastníků přímo na místě startu závodu v den konání ve 
vyhrazeném čase. 

24. Startovní balíček je možné vyzvednout osobně před startem závodu v daném čase, 
pořadatelem určeném a na www.challenge-prague.com zveřejněném místě. 

25. Startovní balíčky lze vyzvednout nejpozději v den konání závodu, v čase a místě určeném 
organizátorem. Později či na jiném místě balíčky již nelze vyzvednout. 

26. Tričko je součástí startovného. Výběr velikosti je časově omezen, po této době nebude mít 
účastník možnost si vybrat velikost a v cíli mu bude předáno tričko ve velikosti aktuálně 
dostupné. Výběr velikosti je pouze orientační a nezakládá právo účastníka tuto velikost 
obdržet. 

27. Pořadatel je oprávněn z důvodu bezpečnosti účastníků na trase rozdělit startovní pole na dílčí 
úseky a startovat tzv. po vlnách. Vlny budou děleny podle věkových skupin.  

28. Ošetření nebo pobyt v nemocnici není součástí startovního balíčku. Pořadatel zajišťuje 
bezplatně pouze první pomoc, tzv. primární přednemocniční péči.  

29. Štafetové týmy CHALLENGEPRAGUE RELAYS mohou být dvou nebo tří členné. V případě 
dvoučlenných štafet nesmí jedna osoba vykonávat dvě po sobě jdoucí disciplíny.  

30. V závodě/kategorii TRY-ATHLON jsou zakázané zakázaná jsou elektrokola a časovkářské a 
triatlonové speciály a speciálních triatlonové nebo aerodynamické helmy. 
 

31. Každý účastník je povinen: 
a. důsledně respektovat pokyny a informace, které pořadatel zveřejní před závodem na 

www.challenge-prague.com, zašle informačním emailem na účastníky, budou řečeny 
na předzávodní rozpravě či ústně předá prostřednictvím moderátora před startem 
závodu. 

b. prokázat se při vyzvedávání startovního balíčku emailem s přiřazeným startovním 
číslem nebo svým dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský 
průkaz), na kterém jsou shodné údaje jako na jeho objednávce (v registračním 
systému). 

c. účastnit se závodu osobně, zastoupení bez předchozího souhlasu, resp. přepisu 
registrace organizátorem není dovoleno. 

d. řídit se pokyny pořadatele, dobrovolníků, členů IZS a příslušníků Armády ČR a dbát 
jejich výzev, a to i v případě pokynu přerušit závod nebo opustit jeho trasu. 

e. dbát zákazu riskantního chování v zónách na trase, ve kterých toto jednání je 
bezpečnostních důvodů zakázáno. 
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f. dodržovat pravidel silničního a vodního provozu a brát v úvahu, že se na trase závodu 
mohou vyskytovat vozidla, chodci či plavidla.  

32. Časový limit na dokončení závodu CHALLENGEPRAGUE MIDDLE / RELAYS   je 7 hodin od startu 
poslední vlny, CHALLENGEPRAGUE TRY-ATHLON je 1,5 hodiny. Účastníci pohybující se 
pomaleji než průměrným tempem na časový limit závodu, mohou být pořadatelem vyloučeni 
ze závodu. 

33. Pořadí účastníků ve výsledkové listině je stanoveno na základě jejich reálného pořadí v cíli, tj. 
podle reálného času čipové časomíry.  

34. Výsledky (vyjma udělených penalizací (pouze do 15-ti min. po doběhu)) lze reklamovat 
nejpozději do 5-ti dní po závodě a to pouze elektronicky emailem zaslaným na adresu 
info@challenge-prague.com. Rozhodnutí o případném uznání reklamace je výlučným právem 
pořadatele. 

35. Hlavní věkové kategorie pro-athletes a age group v závodě jsou plně v souladu s pravidly 
rankingu/hodnocení CHALLENGEFAMILY. 

36. CHALLENGEPRAGUE  se koná v souladu s pravidly České Triatlonové Asociace, jejíž pravidla 
reflektují mezinárodní standardy ITU/ETU s určitými specifickými výjimkami uvedenými na 
webu pořadatele.  

 

V Praze, 2018-2019  


