Pravidlá Legion Run
Pred registráciou je Vašou povinnosťou oboznámiť sa s Pravidlami tohto podujatia. Bez ohľadu
na to, či ste zaregistrovali seba alebo ste zaregistrovali niekoho iného, ak sa zúčastňujete,
máme za to, že súhlasíte s týmito Pravidlami podpísaním Vašej vstupenky a jej predložením pri
registrácii na mieste podujatia.
Nasledovné Pravidlá musíte pozorne prečítať a podpísať, aby ste mohli obdržať povolenie ku
vstupu na podujatie (z akéhokoľvek dôvodu) ako aj ku vstupu do areálu, v ktorom sa bude
podujatie konať. Termínom “oprávnení ku vstupu” použitým v týchto Pravidlách sa definuje
nasledujúce: (i) Legion Run, jeho dcérske spoločnosti, partnerské spoločnosti, majitelia,
členovia, manažéri, riaditelia, administratívni pracovníci, minulí a súčasní zamestnanci, agenti,
reprezentanti, nástupcovia (ďalej označení spoločne ako “Legion Run”); (ii) majitelia areálu, (iii)
dobrovoľníci zúčastňujúci sa podujatia a (iv) sponzori podujatia, ich spriaznené subjekty,
zmluvní partneri a ich zamestnanci.

1. Beriem na vedomie, že účasť na podujatí Legion Run je fyzicky náročná a potenciálne
nebezpečná aktivita, ktorá môže zahŕňať riziko vážneho zranenia a/alebo inej ujmy na zdraví.
2. Prehlasujem, že som v dobrom zdravotnom stave a v zodpovedajúcej fyzickej kondícii, ktorá
mi umožňuje bezpečne sa zúčastniť na podujatí Legion Run. Potvrdzujem, že mi nie sú známe
zdravotné, fyzické či duševné okolnosti, ktoré by mohli ovplyvniť moju schopnosť bezpečne sa
zúčastniť na podujatí Legion Run alebo mať za následok, že by moja účasť mohla spôsobiť
riziko mne alebo iným osobám.
3. Dobrovoľne, vedome a slobodne preberám všetky riziká vyplývajúce z účasti na tomto
podujatí, vrátane, ale nie výlučne, vlastných akcií alebo nečinnosti, akcií alebo nečinnosti iných
(vrátane účastníkov, zamestnancov alebo divákov), pádov, choroby, infekcie, kontaktu s
ostatnými (vrátane účastníkov, zamestnancov alebo divákov), pri zdolávaní ktorejkoľvek
prekážky alebo všetkých prekážok, defektov terénu a vplyvov počasia vrátane vysokého tepla
a/alebo vlhkosti.
4. Súhlasím so zdravotnou starostlivosťou a prepravou, aby som podstúpil ošetrenie v prípade
úrazu aké Legion Run, dobrovoľníci alebo zdravotný personál uzná za vhodné a chápem, že
tento reverz sa vzťahuje na akýkoľvek vzniknutý záväzok spojený s lekárskym ošetrením a
prepravou v prípade núdze a/alebo zranenia.
5. Chápem, že na tomto podujatí budem mokrý a zablatený spolu so všetkými ostatnými
účastníkmi, aj všetky prekážky budú mokré, blatisté a šmykľavé, čo stupňuje riziko úrazu
pokĺznutím a pádom. Uvedomujem si, že toto je súčasť podujatia tohto typu a rozhodol som sa
podstúpiť toto riziko.

6. Platí zákaz potápania sa a skoku hlavou do vody v styku s ktoroukoľvek vodnou a bahnom
spojenou prekážkou. Voda môže byť plytká a vždy je možnosť udrieť sa o dno alebo o skaly pod
vodou, ktoré môžu spôsobiť vážne zranenie. Takže, žiadne potápanie!
7. Rozumiem, že tento reverz sa vzťahuje na všetky podujatia a celé trvanie podujatia Legion
Run a/alebo podujatia, ktorých organizátormi sú Legion Run alebo niektorý z jeho sponzorov,
partnerov, dodávateľov či miestne inštitúcie a/alebo ľubovoľná osoba a/alebo firma prepojená s
podujatím Legion Run.
8. Rozumiem, súhlasím a akceptujem, že niektoré prekážky môžu byť na báze vody, ktorá však
nebola testovaná na chemické látky, ochorenia alebo kontamináciu.
9. Chápem, že na trati sa môžu vyskytovať voľne žijúce zvieratá, hmyz a rastliny.
10. Zriekam sa práva žalovať a zaväzujem sa nežalovať Osobu uvoľnenú zo záväzku
zodpovednosti voči mne, môjmu osobnému zástupcovi, právnemu zástupcovi, mojím dedičom a
ďalším príbuzným, zo všetkých nárokov, príčin konania, záväzkov, súdnych sporov, obvinení,
sťažností, škôd, nákladov alebo výdavkov akéhokoľvek druhu, charakteru alebo popisu, či už
priamo alebo nepriamo, právnych alebo vo vlastníctve, v zmluve alebo v občianskom delikte,
alebo inak, či už známych alebo neznámych, ktoré vznikajú alebo sú spojené s mojou účasťou
alebo s účasťou môjho dieťaťa na podujatí alebo v priestore, či už spôsobené aktívnou alebo
pasívnou nedbanlivosťou Osôb prepustených zo záväzku.
11. V deň konania podujatia budem mať uzatvorené individuálne zdravotné poistenie. Som si
vedomý a som informovaný o sprievodných rizikách účasti na podujatí a že moja účasť na
podujatí je úplne dobrovoľná. Beriem na vedomie, že Legion Run odporúča a povzbudzuje
každého účastníka, aby pred svojou účasťou absolvoval lekárske prehliadku u svojho lekára.
Som si vedomý, že je mojou zodpovednosťou priebežne monitorovať svoj fyzický a duševný
stav počas prípravy na podujatie a súhlasím s tým, že okamžite stiahnem svoju účasť a
oznámim príslušným pracovníkom, ak by moja účasť v ktorejkoľvek časti mala predstavovať pre
mňa alebo pre iných ujmu či nebezpečenstvo.

Dohody o registrácii a účasti
Pravidlá: Súhlasím s tým, že sa oboznámim so všetkými písomnými a/alebo zaslanými
Pravidlami Legion Run, ako aj so všetkými písomnými a/alebo zaslanými pravidlami miesta
konania. Ďalej súhlasím so splnením všetkých pokynov, inštrukcií a rozhodnutí pracovníkov
Legion Run a pracovníkov miesta konania. Ďalej súhlasím s tým, že tieto pravidlá, pokyny,
inštrukcie alebo rozhodnutia nebudem zneužívať.

Núdzové oneskorenie alebo zrušenie: Beriem na vedomie, že Legion Run podľa vlastného
uváženia môže odložiť, upraviť alebo zrušiť podujatie Legion Run, ak prírodné podmienky alebo
človekom spôsobené núdzové situácie spôsobia, že udalosť sa stane neprimerane ťažkou alebo
nebezpečnou. Súhlasím s tým, že "núdzová situácia" je definovaná ako akcia, ktorá nie je pod
kontrolou Legion Run, vrátane ale nielen: silný vietor, extrémny dážď alebo krupobitie, hurikán,
tornádo, zemetrasenie, záplavy, teroristické činy, požiar, plánovaný alebo skutočný štrajk,
pracovné ťažkosti alebo zastavenie práce, povstanie, vojna, verejná katastrofa a nehoda, ktorej
sa nedalo predísť. V prípade oneskorenia, zmeny alebo nového termínu podujatia Legion Run,
ako je popísané v tomto odseku, chápem, že nebudem mať nárok na vrátenie môjho vstupného
poplatku alebo iných nákladov spojených s podujatím Legion Run s výnimkou prípadu, keď je
udalosť Legion Run oneskorená alebo zrušená z dôvodov iných, ako sú núdzové situácie.
Riadená účasť: Uvedomujem si, že Legion Run je oprávnený vydávať pokyny alebo pokyny
týkajúce sa spôsobu mojej bezpečnej účasti na trati alebo súvisiacich aktivitách a právomoci
zastaviť účasť na trati alebo súvisiacich aktivitách kedykoľvek to považujú za potrebné na
ochranu bezpečnosti účastníkov, divákov a personálu a/alebo podpory poctivosti a ducha Legion
Run.

Vykázanie účastníka z trate: Beriem na vedomie, že personál Legion Run na mieste konania
môže okamžite zastaviť každého, kto nedodržuje pravidlá, pokyny, inštrukcie, rozhodnutia či
zákony alebo koho správanie ohrozuje bezpečnosť alebo negatívne ovplyvňuje osobu,
zariadenie alebo majetok akéhokoľvek typu alebo druhu, vykázať ho z trate alebo z miesta
konania.
Vrátenie poplatkov: Beriem na vedomie, že všetky poplatky a súvisiace náklady (vrátane
dobrovoľných nákupov produktov, lístkov pre divákov a darov) zaplatených pri registrácii na
Legion Run sa zo žiadnych dôvodov a za žiadnych okolností nevracajú, to sa týka ale nie
výlučne, zranenia, plánovaného konfliktu a/alebo zrušenia podujatia.
Postoj a správanie: Súhlasím aj s tým, že sa budem vždy vhodne správať, rešpektovať
všetkých ľudí, zariadenia a zúčastňovať sa podujatia s tímovým a pozitívnym postojom.

Alkohol a drogy: Potvrdzujem, že nie som, a v deň podujatia Legion Run nebudem pod
vplyvom alkoholu alebo akýchkoľvek drog, ktoré by akýmkoľvek spôsobom narušili moju
schopnosť bezpečne sa zúčastniť na podujatí. Ďalej beriem na vedomie, že konzumácia
alkoholu po tejto udalosti nie je podporovaná Legion Run a preberám plnú zodpovednosť za
každé rozhodnutie o konzumácii alkoholu v tom čase. Ďalej potvrdzujem a súhlasím s tým, že
konzumácia alkoholu pri účasti na podujatí Legion Run je prísne zakázaná.
Ľudia mladší ako 18 rokov majú zakázané nakupovať a konzumovať alkohol v priestoroch
podujatí Legion Run a počas trvania Legion Run.

Špecifické pravidlá:
Osobitne potvrdzujem a súhlasím s dodržiavaním nasledujúcich pravidiel:
1.
2.
3.

nie je povolené močenie alebo defekácia mimo určených oblastí;
nie sú povolené žiadne odevy, rekvizity alebo vybavenie, ktoré predstavujú zbytočné
riziko pre účastníkov, divákov alebo personál;
dodržiavanie občianskych a trestných zákonov vrátane dopravných zákonov.

Filmovanie a fotografovanie: Beriem na vedomie, že všetky fotografie, filmy, nahrávky,
vrátane tých z dronov a/alebo moje zábery počas Legion Run zhotovené pracovníkmi Legion
Run, jej pridruženými subjektmi alebo dodávateľmi a/alebo médiami sa stávajú výlučným
vlastníctvom Legion Run. Udeľujem právo, povolenie a oprávnenie Legion Run použiť moju
fotografiu, film, nahrávky a/alebo vyhotovenia pre akýkoľvek legitímny účel vrátane, ale nie
výlučne na propagáciu, reklamu a marketingové aktivity. Ďalej beriem na vedomie, že Legion
Run, ako jediný vlastník, má plné právo predávať a/alebo profitovať z komerčného využitia
takýchto fotografií, filmov, nahrávok a/alebo vyhotovení.
Vek: Potvrdzujem, že k dátumu konania podujatia Legion Run dovŕšim minimálny vek 18 rokov.
Doklad: Pri registrácii vyžadujeme predložiť platný identifikačný doklad. Platí pre všetkých!
Záverečné upozornenie: Počas tohto podujatia môže dôjsť k zraneniu, vážnemu zraneniu
a/alebo k inej ujme na zdraví. Žiadame Vás, aby ste prehodnotili Vašu účasť!

Prečítal som, rozumiem a súhlasím so všetkými vyššie uvedenými Pravidlami Legion
Run.

