Podmínky pro účast:
Účastí na soutěžích a akcích devítikuželového bowlingu klasik [NBC] pořádané Světovou bowlingovou
asociací Ninepin [WNBA] přijímám vyloučení odpovědnosti organizátorů a/nebo pořadatelů. Jsem si
vědom/a toho, že účast na těchto soutěžích a akcích s sebou může přinášet určitá rizika – jako třeba
poranění se nebo ztrátu majetku – která i přes veškerou svědomitost organizátorů a pořadatelů nemohou
být zcela vyloučena.
Souhlasím s tím, že se soutěží a akcí účastním na vlastní nebezpečí a že učiním všechna přiměřená
opatření, abych se chránil/a před riziky, která jsou spojená s účastí. Dále souhlasím s tím, že zodpovídám
za svůj majetek, který s sebou přinesu na místo soutěže, a že – do zákonem přípustné míry, sám/sama
převezmu ztráty nebo škody na svém majetku.
Odpovědnost organizátorů a/nebo pořadatelů je – do zákonem přípustné míry – omezena na úmysl a
hrubou nedbalost a v případě vzniku újmy je odškodním a zbavuji odpovědnosti.
Tímto potvrzuji, že můj zdravotní stav a trénink opdovídá požadavkům soutěže. Prohlašuji, že jsem pro
účast na dotčené soutěži dostatečně trénoval/a, jsem tělesné zdravý/á a můj zdravotní stav mi byl
lékařsky potvrzen.
Dále prohlašuji, že jsem se obeznámil/a a zcela se informoval/a o rizicích spojených se soutěží nebo
akcí a akceptuji možné příčiny, které jsou s nimi spojeny. Prohlašuji, že mi organizátorem a/nebo
pořadatelem byla vyjasněna nebezpečí a bezpečnostní rizika. Účast tedy probíhá na vlastní nebezpečí.
Potvrzuji, že údaje, které jsem uvedl/a při přihlášení se do soutěže, jsou správné, a že své startovací číslo
popř. akreditaci nepřenechám žádné jiné osobě.
Beru na vědomí, že si organizátor a/nebo pořadatel vyhrazuje právo mě při prokázání prohřešku vůči
výše uvedeným závazkům vyloučit ze soutěže. Změny průběhu soutěže jsou vyhrazeny organizátorům
a/nebo pořadatelům. Při nekonání, změnách nebo přerušení soutěže z důvodu vyšší moci, z důvodu
úředních nařízení nebo z bezpečnostních důvodů se vzniklé náklady nevracejí. V případě nenastoupení
i přes provedené přihlášení nevzniká nárok na vrácení poplatků. Přehlášení na jiná jména se před soutěží
řídí mezinárodním sportovním řádem, podmínkami pro provedení a vypsáním.
Jsem si vědom/a toho, že jako účastník/-ice na veřejných akcích a soutěžích mohu být vyfocen/a a/nebo
natočen/a. Tyto snímky a nahrávky (spolu s mým jménem, hlasem, výkonem a biografickými
informacemi) mohou být zpracovány a zveřejněny za účelem poskytnutí informací médiím a promoce
akcí popř. soutěží. Zpracovány a zveřejněny budou pouze ty fotografie, které nebyly pořízeny ani tajně,
ani skrytě, a které nezasahují do mé initmní sféry nebo nejsou jakkoliv jinak diskreditující. Mám právo
se obrátit na zodpovědnou osobu, pokud se zveřejněním nebudu souhlasit z důvodů, které jsou hodné
zřetele. Další informace o zpracovávání údajů týkající se mé osoby naleznu v prohlášení o ochraně
osobních údajů (také dostupné na www.wnba-nbc.de/datenschutz).
Svým podpisem stvrzuji, že jsem si podmínky pro účast a prohlášení o ochraně osobních údajů přečetl/a
a že jsem jim porozuměl/a, a prohlašuji, že s podmínkami pro účast souhlasím.

