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 Red Centre Rogaine 

Mistrovství světa v rogainingu 2016 

23 až 24. července 2016 
 

 

 Rizika a zodpovědnost účastníka  
 

 
Jméno závodníka: ……………………………………………………………………………….. 
 
Č. týmu: …………………… 
 
Prosíme, přečtěte si pečlivě tento formulář. Každý závodník je povinen tento formulář vyplnit a odevzdat 
na prezentaci, jinak nebudou zaregistrováni do závodu. 

Upozornění: Toto je právní dokument. V případě, že nejste schopni zcela pochopit význam jeho textu a 
dopady z něj vyplývající, měli byste se před podepsáním poradit s právníkem. 

Já, níže podepsaný, tímto beru na vědomí, že organizátor Australian Rogaining Association Inc. (ARA), 
jejich sponzoři a partneři, ani soukromí vlastníci a nájemci pozemků, přes které povede trasa závodu, 
nejsou zodpovědní za žádné ztráty, škody či zranění (úmrtí nevyjímaje), které by mě osobně nebo na mém 
majetku vznikly během účasti na rogainingu konaném 23. až 24. 7. 2016. Akceptuji, že jsem se do závodu 
přihlásil zcela na vlastní riziko, a že si uvědomuji rizika, která s sebou přináš í rogainingový sport. 

Beru na vědomí, že ARA jako organizátor této akce, je vlastníkem veřejného pojištění odpovědnosti za 
škody v hodnotě $20 milionů australských dolarů, vztahující se na všechny soutěže pořádané ARA nebo 
jejími přidruženými členy. Toto pojištění pokrývá organizátorům, vlastníkům pozemků a případné třetí 
straně, účastnící se závodů, jakékoli škody způsobené pořadateli nebo účastníky závodu, pokud vzniknou 
v souvislosti s tímto závodem. Rovněž beru na vědomí, že ARA nevlastní žádné úrazové pojištění osob, 
které by se vztahovalo na účastníky soutěží pořádaných ARA nebo jejími přidruženými členy. Akceptuji, 
že za veškeré náklady, spojené s jakoukoli mou případnou nehodou, jsem plně zodpovědný pouze já sám. 

Dále beru na vědomí, že se akce koná ve velmi odlehlé a divoké oblasti se skalami, potvrzuji, že má fyzická 
kondice i zdraví mi dovolují účast na takové akci, a že po celou dobu závodu si sám ponesu veškeré 
potřebné vybavení a zásoby. 

Beru na vědomí, že v případě nemoci či zranění, které by se mi přihodilo, nebo v případě nouze, ARA vyvine 
veškeré možné úsilí, aby mi zajistila pomoc, není ale zodpovědná za hrazení nákladů zasahujících 
záchranných složek. 

 

 

ADRESA: ............................................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon: .............................................. 

PODPIS: ............................................................................................. Datum: ................................................ 

Car Registration (if applicable): ............................................................. 

Ubytování (zakroužkujte):  Stan v HH Hostel            Chatka  Mimo HH 

V případě chatky nebo hostelu – číslo pokoje/chatky: ………………………………………… 


