
Pravidla akce „Vita Sana RUN 2016“ 
1. Akce „Vita Sana RUN 2016“ konané dne 24. 09. 2016 ve Zlíně na trase běhu stanovené pořadatelem, 

která byla zveřejněna na www.vitasana.cz/run2016 (dále jen běh) se smí účastnit osoby starší 18 let. 
Mladší osoba pouze v doprovodu zákonného zástupce, který za ni v příslušném formuláři podepíše 
souhlas s pravidly a podmínkami běhu a je za ni odpovědný po celou dobu konání akce.  

2. Účastníkem běhu se stane ten,  
a. kdo řádně provedl registraci, čímž se rozumí: 

i. úplně a pravdivě vyplní registrační formulář na www.vitasana.cz/run2016 a 
ii. zaškrtnutím pole „Souhlasím s těmito pravidly“ v tomto registračním formuláři 

potvrdí, že se seznámil s těmito pravidly a bezvýhradně s nimi souhlasí a 
iii. kliknutím na tlačítko „Registrovat“ v tomto registračním formuláři registraci k běhu 

potvrdí nebo 
iv. úplně a pravdivě vyplní registrační formulář v papírové formě v místě konání startu 

běhu v době uvedené v odst. 5 těchto pravidel a 
v. zaškrtnutím pole „Souhlasím s těmito pravidly“ v tomto registračním formuláři 

potvrdí, že se seznámil s těmito pravidly a bezvýhradně s nimi souhlasí, 
b. zaplatí pořadateli běhu startovné dle odst. 3 těchto pravidel, 
c. po splnění výše uvedených podmínek se dostaví dne 24. 09. 2016 ve 13:00 a 14:00 na start 

běhu a na hrudi bude mít připnuté startovní číslo, které mu přidělil pořadatel běhu a 
d. po celou dobu konání běhu dbá pokynů pořadatele běhu. 

3. Startovné: 
a. Účastníci závodu na 5 km a 10 km do pátku 23. 9. 2016 do 15:00 přes web formulář:  

80,- Kč (účastník běhu obdrží číslo, čip a balíček). Obě trati mohou běžet účastníci nad 13 let. 
b. Účastníci závodu - 1 km děti - do pátku 23. 9. 2016 do 15:00 přes web formulář: 40,- Kč 

(účastník běhu obdrží číslo, čip a balíček). Trať je určená pro děti do 12 let včetně.  
c. Účastníci závodu 5 km a 10 km registrace na místě: 100,- Kč (účastník běhu obdrží číslo, 

čip a balíček). Obě trati mohou běžet účastníci nad 13 let.  
d. Účastníci závodu – 1 km – děti- registrace na místě: 50,- Kč (účastník běhu obdrží číslo, čip 

a balíček). Trať je určená pro děti do 12 let včetně. 
e. Členové Vita Sana Clubu mají registraci na Vita Sana RUN zdarma. 

4. Účastník běhu prohlašuje, že: 
a. se běhu účastní na vlastní nebezpečí a jeho zdravotní stav odpovídá požadavkům tohoto běhu, 
b. je si vědom toho, že nese veškerou odpovědnost za škodu způsobenou jeho zaviněním na 

zdraví nebo věcech, která vznikne jemu, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po 
běhu, 

c. je si vědom, že je povinen dbát pravidel silničního provozu a pokynů pořadatele nebo osob jím 
pověřených (označených) a že se jimi bude řídit. 

5. Přidělení startovního čísla a balíčku dle uhrazeného startovného dle odst. 3 písm. a) až d) těchto 
pravidel účastníkovi běhu proběhne v den konání závodu, a to před vlastním závodem na prezenci 
v budově Max32 (VITA SANA CLUB) děti 9:30 - 12:00, ostatní 9:30 - 12:30. 

6. Vítěz bude vyhlašován pouze pro kategorie, ve které se běhu zúčastní minimálně osm účastníků. 
V případě nižšího počtu účastníků bude tato kategorie sloučena s nejbližší věkovou kategorií na stejné 
trati. Pravidlo o sloučení neplatí pro běh na 1 km. Vítězem se stává ten účastník běhu, který proběhne 
trasu běhu v nejkratším čase. Vítěz získá výhru uvedenou v odst. 7 písm. a) těchto pravidel. 

7. Výhrou je: 
a. Pohár nebo medaile a upomínkové předměty. 

8. Vyhlášení vítěze, druhého a třetího účastníka běhu v pořadí dle dosaženého času a předání výher 
proběhne v cíli běhu od 15:30 hodin.  

9. Účastník běhu souhlasí s tím, že fotografie a videozáznamy pořízené v rámci běhu mohou být použity k 
propagačním a prezentačním účelům pořadatele běhu, a to bezplatně, 

10. Účastník běhu dále souhlasí se shromažďováním, zpracováváním a uchováváním osobních údajů 
uvedených při registraci či jiným způsobem sděleným pořadateli běhu, a to za účelem identifikace a 
komunikace. 

11. Pořadatelem běhu je Tristera s.r.o., se sídlem Láskova 1793/21, 148 00 Praha 4, IČ: 24736830. 
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