
Registrační podmínky 

do benefičního závodu nezávodu„Cupitálek“ 
 
• Akce se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní účastníci ve věku od 18 let aděti do 18 let 

pouze v doprovodu, pod dozorem a se souhlasem dospělých. 

• On-line registrace je otevřena od 21.08. do16.09.2022 (včetně) z důvodu zpracování startovní listiny 

a přípravy startovních balíčků. 

• Dále je možná registrace pouze v místě prezentace závodu, a to 25.09.2022v čase dle programu 

závodu. 

• Registrace/akreditacev místě START/CÍL: OC Frýda 

• Registrační poplatekje odstupňován následovně: 

on – line: 

✓ závodník/nezávodník     600 Kč 

✓ dítě       150 Kč 

✓ handicapovaný závodník/nezávodník (vozíčkář) 0 Kč 

✓ virtuální závodník/nezávodník                                              350 Kč                                 

na místě: 

✓ závodník/nezávodník     700 Kč 

✓ dítě       250 Kč 

✓ handicapovaný závodník/nezávodník (vozíčkář)   0 Kč 

✓ virtuální závod dítě                  200 Kč 

 

• Startovné oficiálního závodu zahrnuje: 
✓ start v benefičnímzávodě„Cupitálek“ na trati dle výběru 
✓ pamětní medaile pro všechny registrované do 16.09.2022 (později dle možnosti pořadatele) 
✓ startovní číslo dle přihlášené trati 
✓ elektronické měření času  
✓ diplom 
✓ občerstvení START/CÍL 
✓ doprovodný program 
✓ účast v tombole 

• Startovní balíček zahrnuje: 

✓ Dárkový balíček pro prvních 50 přihlášených účastníků nejpozději do 31.08.2022.  
✓ Pro přihlášené po tomto datu účastnický balíček s dárky od sponzorů.  

• Startovné virtuálního závodu zahrnuje: 
✓ virtuální účast závodu „Cupitálek“ na trati dle výběru (800 m dětská nebo 6,6 km oficiální) 
✓ pamětní medaile pro všechny registrované do 16.09.2022 (později dle možnosti pořadatele) 
✓ startovní číslo je Váš variabilní symbol 
✓ účastnický list  
✓ účast ve slosování o hodnotné ceny dne 30.9.2022 – podmínka zařazení do slosování je zaslání 

fotografie s výsledkem běhu do 26.9.2022 na email: nezavodim.pomaham(zavináč)gmail.com 
✓ poštovné 

 



• Kategorie 
Dětský běh – 800 m 
D1/holky – ročník narození 2017 a mladší (možno s doprovodem rodičů)  
D1/kluci – ročník narození 2017 a mladší (možno s doprovodem rodičů)  
D2/holky – ročník 2013 – 2016 
D2/kluci – ročník 2013 – 2016 
D3/holky – ročník  2008 – 2012 
D3/kluci – ročník  2008– 2012 
D4/holky -  ročník  2007 – 2004  
D4/kluci -  ročník  2007 – 2004  
 
Ženy hendikepovaní (vozíčkáři) – 2 300 m 
Ž1 – Ročník narození 1987 až2004 
Ž2 – Ročník narození 1966 až 1986 
Ž3 – Ročník narození 1965 a starší  
Absolutní vítěz v kategorii žen 
 
Muži hendikepovaní (vozíčkáři) – 2 300 m 
M1 – Ročník narození 1987až 2004 
M2 – Ročník narození 1966 až 1986 
M3 – Ročník narození 1965 a starší  
Absolutní vítěz v kategorii mužů 
 
Ženy – 6 600 m 
Ž1 – Ročník narození 1987 až 2004 
Ž2 – Ročník narození 1966 až 1986 
Ž3 – Ročník narození 1965 a starší  
Absolutní vítěz v kategorii žen 
 
Muži – 6 600 m 
M1 – Ročník narození 1987 až2004 
M2 – Ročník narození 1966 až 1986 
M3 – Ročník narození 1965 a starší  
Absolutní vítěz v kategorii mužů 
 

Virtuální běh - kategorie 
Děti – 800 m – virtuální 
Věk: 0 (ročník narození2022) – 16 let (ročník narození2006) 
 
Dospělí – 6 600 m 
17 (ročník narození 2005) - ∞ 
 
Trasu si můžete zvolit kdekoliv na světě! Pořadatel nenese zodpovědnost za újmu na vašm zdraví 
ani majetku. Vždy zvolte trať dle vašeho zdravotního stavu! 

• Prodej registrací je uskutečňován jménem Nadačního fondu NEZÁVODÍM-POMÁHÁM, IČO 116 60 

627, Šenovská 1638, 735 41 Petřvald, zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Ostravě, v oddílu a vložce N 1379, jakožto pořadatelem akce (dále jen „pořadatel“ nebo 

„správce“)v rámci povolení konání veřejné sbírky č.j.:MSK 80664/2022.  

Z prodeje každé registrace půjde 100 Kč na veřejnou sbírku. 



• Registrační poplatek zašlete na bankovní účet Nadačního fondu NEZÁVODÍM-POMÁHÁM číslo 

000123/4454460237/0100.  

• Možnost registrovat se do závodu nezávodu, přispět a podpořit akci bude možné také v místě 

konání akce.  

• Kdo chce, může podpořit Nadační fond i bez účasti v závodu. 

• Akcese konáv neděli25.září 2022dle programu  ve F-M, OC Frýda.Virtuální běh lze absolvovat 

v neděli 25.září 2022 od 9 do 16 hodin. 

• Výsledky budou vyhodnocovány on-line pomocí čipového systému. 

• Abystebyli zařazeni do slosování o hodnotné ceny našich sponzorů v tombole,je nutné se 

zúčastnit benefičního závodu. 

• Účastníci musí absolvovat kilometry vlastními silami, a to během, chůzí. Není povoleno použít 

kolo, koloběžku a ani žádné jiné dopravní prostředky (např. elektrokolo, motocykl, auto, autobus, 

traktor, koně apod.). Výjimku tvoří osoby na invalidním vozíku a invalidním vozíku s elektrickým 

pohonem. 

• Absolvovat tento projekt je možné vlastní fyzickou účastí v místě konání závodu nebo virtuálně 

kdekoliv na světě. 

• Registrace je možnáprostřednictvím: 

- on-line registračního formuláře na internetových stránkách pořadatele 

- v místě konání závodu 

• Registrace je považována za platnou až po připsání plné částky registračního poplatku na bankovní 

účet organizátora nebo platbou hotově v místě a v čase konání závodu dle platného programu. 

Platbu registračního poplatku lze uskutečnit pouze bankovním převodem nebo hotově v termínu 

konání akce. 

• Registrace na akci (objednávka) nezaplacená do 5 kalendářních dnů od jejího vytvoření bude 

automaticky zrušena. 

• Registrační poplatek uhrazený účastníkem je nevratný. Účastníci mohou využít převod registrace na 

jiného účastníka. Do 22.09.2022 převod zdarma. Od 23.09.2022 do 25.09.2022 včetně za poplatek 

100 Kč. Pro provedení převodu registrace (včetně registračního poplatku) kontaktujte organizátora 

na e-mailu info@nezavodim-pomaham.cz. 

  

mailto:info@nezavodim-pomaham.cz


 

Všeobecné podmínky  

benefičního závodunezávodu„Cupitálek“ 

PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE 
 

• Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínek bez 

předchozího oznámení. 

• Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život účastníka během celé akce, jakožto ani během 

případného tréninku anebo doprovodného programu. Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv 

škodu na majetku nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s účastí na akci nebo jejím sledováním. 

Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé účastníkům, ani za škody jimi způsobené. 

• Každý účastník se účastní akce výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko. Za 

účastníka mladšího 18 let zodpovídá jeho zákonný zástupce. 

• Pořadatel má právo přerušit nebo uzavřít registraci bez předchozího upozornění. 

• Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení jednotlivé aktivity, které odporují podmínkám 

akce – činnosti, které jsou dokončeny na in-line bruslích nebo jiných vozidlech a nejsou 

odpovídajícím způsobem označeny, vedou k přímé diskvalifikaci účastníka. 

• Videozáznamy a fotografie pořízené během akce mohou být použity pořadatelem pro dokumentaci 

akce a pro propagaci budoucích akcí. Více informací o použití videozáznamů a fotografií pořízených 

během akce naleznete níže v části Zpracování osobních údajů. 

• Pořadatel neposkytuje účastníkům v souvislosti s účastí na akci žádné pojištění (zdravotní, úrazové, 

odpovědnosti, ani žádné jiné). 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

• Správcem osobních údajů je Nadační fond NEZÁVODÍM-POMÁHÁMjakožto pořadatel akce. Správce 

shromažďuje osobní údaje o účastnících za účelem konání akce „Cupitálek“ (dále jen „akce”) v 

rozsahu nezbytném pro jeho řádnou organizaci a průběh. 

• Správce zpracovává osobní údaje o účastnících v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, údaje o zemi 

a městě, ze kterého účastník pochází, název týmu, pohlaví, rok narození, údaje o platbě, VS 

(variabilní symbol), foto, video a sportovní výkon. 

• Účastník poskytuje tyto osobní údaje dobrovolně, pokud má zájem se akce účastnit. Poskytnutí 

uvedených údajů je nezbytné pro registraci účastníka a pro jeho zapojení do akce. Pokud účastník 

odmítne poskytnout kterékoli z uvedených osobních údajů, není možné provést registraci.  

• Právním základem pro zpracování je v tomto případě plnění smlouvy (registrace k akci a evidence 

absolvovaných kilometrů) a plnění právních povinností, které se na správce vztahují (zpracování 

údajů o platbě). 

• Správce zpracovává tyto osobní údaje automatizovanými prostředky v elektronické podobě. Osobní 

údaje v rozsahu jméno, příjmení, rok narození, město/země, název týmu a naběhané absolvované 

kilometry může nadále užít v online výsledkové listině, zveřejnit je zejména na svých internetových 

stránkách https://nezavodim-pomaham.cz, či jiným vhodným způsobem souvisejícím s propagací 

akce.  

https://nezavodim-pomaham.cz/


• Správce dále může na základě zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, 

v platném znění, zpracovávat e-mailovou adresu účastníka za účelem zasílání informací 

souvisejících s organizací akce, případně v souvislosti s dalšími akcemi konanými správcem po 

skončení akce, marketingová či jiná sdělení týkající se charitativní činnosti správce, pokud účastník 

takové zpracování při registraci neodmítl. Ze zasílání obchodních sdělení se může účastník kdykoliv 

odhlásit, a to prostřednictvím odkazu uvedeného v zaslaném obchodním sdělení nebo níže 

uvedených kontaktních údajů. 

• Správce používá pro zpracování uvedených osobních údajů následující zpracovatele: společnost 

TimeChip, s.r.o., IČO: 06178901, se sídlem Františkova 903/1, Černý Most, 198 00 Praha 9, 

společnost MARVIO agency s.r.o., IČO: 03835901, se sídlem 28. října 770/6, Moravská Ostrava, 702 

00 Ostrava. Všichni tito zpracovatelé zajišťují technickou a organizační podporu nezbytnou pro 

řádné konání akce. 

• Účastník může správce kdykoli požádat o informace, které o něm správce zpracovává, a správce je 

povinen mu tyto informace kdykoli poskytnout. Tuto povinnost může za správce plnit i zpracovatel. 

• Pokud se účastník domnívá, že dochází ke zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem 

nebo ochranou jeho soukromého nebo osobního života, zejména jsou-li jeho osobní údaje 

nepřesné s ohledem na účel zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení 

nebo požadovat, aby odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, 

omezení zpracování či výmaz jeho osobních údajů. Pokud je žádost účastníka shledána oprávněnou, 

správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Správce je též povinen o takové 

žádosti účastníka informovat příjemce, kterým osobní údaje poskytl. To neplatí v případě, pokud je 

informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí. Za určitých podmínek může 

účastník požadovat i právo na přenositelnost svých údajů, též má právo podat proti správci stížnost 

u Úřadu pro ochranu osobních údajů. V případě, kdy účastník udělil souhlas se zpracováním, učinil 

tak dobrovolně a má právo tento souhlas kdykoli odvolat či omezit. 

• Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během akce, s jejichž 

pořízením účastník svolil nebo které pořadateli či organizátorovi akce sám zaslal, mohou být použity 

k vlastní propagaci správce nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na 

jakoukoliv odměnu. Účastník může své svolení s použitím obrazového či zvukového záznamu 

kdykoli odvolat, pokud by tak však učinil bez rozumného důvodu, je povinen nahradit správci škodu, 

která by mu takovým odvoláním vznikla. Účastí na zahájení akce bere účastník na vědomí, že 

během tohoto zahájení akce může dojít k zachycení obrazových i zvukových záznamů a podobizen 

účastníků a k jejich následnému užití pro účely informování o akci a propagaci pořadatele či 

partnerů akce. Sdílení jakýchkoli osobních údajů, včetně obrazových záznamů, prostřednictvím 

sociálních sítí podléhá zásadám zpracování osobních údajů společností provozujících tyto sociální 

sítě a správce za ně nenese žádnou odpovědnost. 

• Osobní údaje účastníka budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu 

zpracování. Po naplnění účelu zpracování budou osobní údaje bezpečně odstraněny.  

• Pokud je právním základem zpracování souhlas účastníka, dotčené osobní údaje budou 

zpracovávány po dobu jeho trvání, ledaže účastník souhlas před uplynutím této doby odvolá nebo 

omezí. V takovém případě správce přestane osobní údaje v příslušném rozsahu pro daný účely 

používat. 

• V případě jakýchkoli dotazů týkajících se průběhu akce nebo v případě, pokud by účastník rád 

uplatnil svá výše uvedená práva, prosím kontaktujte správce na e-mailové adrese info@nezavodim-

pomaham.cz nebo telefonicky na +420 608 826 611. 

mailto:info@nezavodim-pomaham.cz
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