
PODMÍNKY K ÚČASTI NA AKCI ŠUMICKÝ BĚH PRO ŽIVOT 
17. 9. 2022 
    
Podepsáním přihlášky a úhrada startovného k rukám obsluhy restaurace Dolní Hospoda v 
Šumicích nebo Jadranka Bar v Šumicích souhlasí závodník se všemi podmínkami běhu. 
Za start závodníka mladšího 18 let nese odpovědnost jeho zákonný zástupce, v tomto 
případě vyžadujeme souhlas zákonného zástupce v přihlášce. 
Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzení připravenosti na závod. 
Všichni přihlášení dodržují pravidla závodu, chovají se ohleduplně k ostatním závodníkům, 
pořadatelům, dalším lidem, přírodě a svému okolí. 
Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem. 
Všichni přihlášení berou na vědomí, že závodí na vlastní nebezpečí, pořadatel ani majitel 
pozemku (přes který vede trať závodu) nenesou zodpovědnost za stav trati (např. samovolný 
pád stromu, uvolnění kamenů, poškozená komunikace atd.). 
Závodník musí uběhnout celou trasu se startovním číslem, a na noze mít upevněn 
elektronický čip. 
Klasifikováni budou pouze běžci, kteří proběhnou celou trať, včetně všech průběžných 
stanovišť. 
Souhlasím s pořizováním mé podobizny, obrazových a zvukových záznamů mé osoby na 
fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem Šumický běh pro život (dále jen 
„závod“), pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagaci na veřejnosti. Souhlas se 
vztahuje na rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů mé osoby na 
fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem způsobem, jež je obvyklý pro účel 
dokumentace a propagace závodu, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních 
materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné propagační materiály závodu), na 
internetové stránce organizátorů závodu www.besednici.cz a na facebookovém profilu 
závodu, případně také v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu. Souhlas se 
výslovně nevztahuje na komerční využití a nebude použit k propagaci určitých výrobků nebo 
značek. 
Závodí se dle harmonogramu závodu. Závodí se za každého počasí. Závodníci jsou povinni 
dodržovat ustanovení silničního provozu a dbát pokynů pořadatelů (po dobu závodu bude 
komunikace pro dopravu částečně uzavřena). Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí 
a plně odpovídají za škody na zdraví a majetku způsobené sobě nebo druhým osobám a 
pořadateli. 
 
Všichni závodníci jsou povinni pohybovat se jen po vyhrazených cestách a odpadky odhazují 
pouze do označených nádob. 
 
Startovné je možno uhradit do 12. 8. 2022 do 18:00 v místně Dolní Hospodě nebo Jadranka 
Bar.  
Po tomto datu se lze přihlásit až v den akce od 11:30 do 13:00 na registraci akce, ovšem již 
za zvýšenou cenu 350 Kč, nebo na předregistraci v pátek 16. 9. 2022 od 19:30 do 22:00 
v Pastoračním centru (fara) v Šumicích. 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………….. 
Za Besedníky Dušan „Sigi“ Milička 
Jednatel spolku Besedníci z. s.  
 

V Šumicích 1. 8. 2022 


