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Prohlášení účastníka Extreme Dog Race
Souhlasem s tímto dokumentem, jako účastník závodu Extreme Dog Race (dále jen 
„Závod“), jejímž pořadatelem je Dog Race, z.s., IČ 08556580, se sídlem Žernov 119, 552 03 
Česká Skalice, vedený ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu 
L, vložce číslo 13206 (dále jen „pořadatel“), přijímám a beru na vědomí, že Závod je fyzicky 
a duševně náročný, přičemž v souvislosti s mou účastí na Závodě existují značná a specifická 
rizika pro mě a psa/fenu (zejména riziko zranění či jiné újmy na zdraví, riziko smrti, jakož 
riziko újmy na majetku). Souhlasem s tímto dokumentem prohlašuji, že veškerá rizika spojená
s mojí účastí na Závodě svobodně, dobrovolně a vědomě uznávám, akceptuji a přebírám na 
sebe. Potvrzuji, že jsem zdráv, v dobré fyzické kondici a nebylo mi ošetřujícím lékařem 
doporučeno se Závodu neúčastnit. Stejně i soutěžící pes/fena, nebyl shledán ve špatné fyzické 
kondici a nebylo mu veterinárním lékařem doporučeno se Závodu neúčastnit.

V souvislosti s účastí mou a psa/feny (dále jen Tým) na Závodě uznávám, přijímám a 
souhlasím s následujícím: 

a) Souhlasím s dodržováním soutěžních pravidel platných pro konání Závodu.

b) Vzdávám se jakýchkoliv právních nároků nebo závazků v případě újmy Týmu na zdraví, 
invalidity, smrti či škody na majetku, utrpěných v souvislosti s účastí na Závodě, které 
účastníku Závodu přiznává právní řád České republiky, vůči následujícím osobám nebo 
subjektům: pořadateli, jeho sponzorům a spoluorganizátorům a dobrovolníkům, i když tyto 
nároky, ztráty nebo závazky jsou způsobeny z nedbalosti jednáním nebo opomenutím osob 
výše uvedených. 

c) Beru na vědomí, že Závod bude probíhat za běžného silničního provozu, a přebírám 
veškerá rizika s tím spojená, která mou účastí na Závodě mohou nastat. Dále přebírám 
jakákoliv jiná rizika spojená s účastí Týmu na Závodě – zejména pády, kontakty s ostatními 
účastníky (Týmy), povětrnostní podmínky, stav silnic a cest, vodní překážky a na nebezpečí, 
která mohou způsobit diváci či dobrovolníci.

d) Prohlašuji, že já ani nikdo další se nebude soudní cestou domáhat svých domnělých nároků
vůči osobám nebo subjektům uvedeným výše v odstavci (b) ohledně práv a povinností z 
jakýchkoliv prohlášení, ztrát nebo závazků, kterých jsem se zde zřekl/a.

e) Prohlašuji a zavazuji se, že odškodním osoby a subjekty uvedené v odstavci (b) za 
jakékoliv jednání či nekonání, v důsledku kterého vznikla osobám a subjektům uvedeným 
v odstavci (b) jakákoliv škoda.

PŘEČETL JSEM A PLNĚ POCHOPIL TOTO PROHLÁŠENÍ, VČETNĚ ZŘEKNUTÍ SE 
NÁROKŮ. ROZUMÍM, ŽE S JEHO SOUHLASEM JSEM SE VZDAL, JMÉNEM SVÝM A



SVÉHO SVĚŘENCE, PODSTATNÝCH PRÁV, A TENTO SOUHLAS JSEM UČINIL 
SVOBODNĚ A DOBROVOLNĚ.

Čestně prohlašuji, že jsem ke dni souhlasu tohoto prohlášení dosáhl věku 18 let a jsem plně 
svéprávný. Prohlašuji, že jsem se seznámil s obsahem tohoto prohlášení a že plně chápu jeho 
obsah a rizika spojená s účastí na Závodě a Závodu se zúčastním na vlastní nebezpečí.

NEZLETILÍ/SVĚŘENCI: POKUD JE ÚČASTNÍK MLADŠÍ 18 LET NEBO MÁ 
ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE, MUSÍ SOUHLAS UDĚLIT RODIČ NEBO ZÁKONNÝ 
ZÁSTUPCE

Já, zákonný zástupce, souhlasím s účastí výše uvedeného nezletilého/svěřence na Závodě za 
výše uvedených podmínek. Dále prohlašuji, že jsem oprávněn/a jednat jménem a na účet 
nezletilého.
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