
SMLUVNÍ PODMÍNKY mezi

občanským sdružením HIGH5. z.s., (dále jen „Spolek“) a regisrovaným členem.

1. Člen se �mto neodvolatelně vzdává nároku na náhradu škody, kterou může člen
mít nebo na kterou bude mít právo, smluvně či bezesmluvně, za jakýkoli druh škody,
kterou člen utrpí přímo či nepřímo, a to ať formou tělesné újmy, škody na majetku,
ztráty pracovní schopnos� nebo boles� a utrpení z důvodu nebo v důsledku jeho
účas� jako soutěžícího nebo jako diváka na akcích organizovaných spolkem nebo ve
spolupráci s ním. (dále jen jako „Akce“).

2. K závodům se nemohou přihlásit osoby mladší 18 let. Pro zájemce o účast v
závodě mladší 18 let je nutný písemný souhlas rodičů, eventuelně zákonného
zástupce

3. Aniž by byla omezena obecnost odstavce 1, zproštění člena od odpovědnos� bude
platné co se týká jakéhokoli činu nebo opomenu�, které způsobí škodu či zranění v
důsledku nedbalos�, hrubé nedbalos� nebo nedostatku adekvátních zkušenos� na
straně Spolku, Organizátora, jeho zástupců, agentů, subdodavatelů nebo jakékoli
další osoby účastnící se Akce ak�vně nebo jako divák.

4. Shora uvedené vzdání se nároku a zproštění od odpovědnos� členem je
poskytnuto ve prospěch Spolku a všech jeho zástupců, agentů a subdodavatelů a
všech dalších osob účastnících se akce ak�vně nebo jako diváci.

5. Člen souhlasí, že se může zapojit do nebezpečných ak�vit během Akce a jeho
účast je dobrovolným převze�m rizika, za které nebude činěna zodpovědnou žádná
jiná osoba. V zákonem povoleném rozsahu bude toto vzdání se nároku a zproštění
zavazovat manžela/manželku Účastníka, rodinné příslušníky Účastníka a nabyvatele
právního �tulu ze zákona a bude se vztahovat na jakýkoli nárok, který může jakákoli z
výše uvedených osob mít vůči Spolku, jeho zástupcům, agentům, subdodavatelům a
jakékoli další osobě účastnící se Akce ak�vně nebo jako divák. Účastník �mto zbavuje
Spolek, jeho zástupce, agenty, subdodavatele a další osoby odpovědnos� za takový
nárok.

6. Člen prohlašuje, že je dostatečně a adekvátně pojištěn pro� jakémukoli riziku
souvisejícímu s ak�vitami vykonávanými na Akci.

7. Člen, popřípadě jeho zástupci, zaručuje, že si přečetl a pochopil smluvní podmínky
Spolku a souhlasí s nimi.


