Pravidla a podmínky pro účast
v GOLDEN TRAIL NATIONAL SERIES CZECH-SLOVAKIA-POLAND ("Pravidla")

1.

Obecné podmínky

Účastí v GOLDEN TRAIL NATIONAL SERIES CZECH-SLOVAKIA-POLAND („Akce“)
přijímáte tyto podmínky. Před účastí si prosím pozorně přečtěte tyto podmínky. Pokud s
podmínkami nesouhlasíte, nemusíte se akce zúčastnit.
Tyto podmínky upravují vztah mezi vámi („Vy“ nebo „=Účastník“) a „AMER SPORTS
CZECH REPUBLIC s.r.o. V Chotejně 700/7, 102 00 Praha 10, Czech republic contactcze@goldentrailseries.com (dále jen „Organizátor“) ve vztahu k Akci. Na dotazy a
zpětnou vazbu týkající se Akce může být pořadatel upozorněn prostřednictvím výše
uvedených kontaktních údajů.
Akce začíná 01/03/2021 v 6:00 (GTM + 1:00, Paříž) a končí 24/11/2021 v 6:00 (GTM +
1:00, Paříž)
Akce propaguje trail running a GOLDEN TRAIL SERIES.
2.

Podmínky účasti

Akce se mohou zúčastnit jednotlivci s legálním pobytem v Rakousku, Kanadě, Finsku,
Francii, Německu, Japonsku, Nizozemsku, Rusku, Jižní Koreji, Španělsku, Švédsku,
Švýcarsku, Velké Británii a USA, kteří se narodili v roce 1998 a dříve. Pořadatel může
požadovat, aby výherci potvrdili svou způsobilost k účasti v Akci.
Žádný z členů organizačního výboru nejsou způsobilí k účasti na Akci. Jakékoli nelegální
jednání je nepřípsutné.
3.

Informace pro účastníky

Účastníci (běžci) se musí zúčastnit nejméně 3 z 5 závodů základní části a být v TOP3
aby získali pozvání k účasti ve finálovém závodě Golden Trail National Series
CZE/SVK/POL. Konečné pořadí je dáno součtem bodů ze tří závodů základní části
(Salomon Baba – Kamzík, Czech Energy Team Perun Skymaraton, Salomon
Valašský Hrb, Poludnica Run, Golden Mountains Trail) + bodů získaných ve
finálovém závodě (Salomon Jesenický marathon).
Body za umístění v závodech základní části:
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Body získané ve finálovém závodě jsou dvojnásobné:

Nejlepší 3 muži a ženy GTNS CZE/SVK/POL v celkovém pořadí obdrží Golden Ticket*
na Grand Finale GTNS, „Triangle Adventure“, pořádané Azores Trail Run od 22/10/2021
do 24/10/2021.
V případě rovnosti bodů rozhoduje:
1 - Nejlepší umístění v jednom z kvalifikačních závodů GTNS CZE/SVK/POL 2021
2 - Druhé nejlepší umístění v jednom z kvalifikačních závodů GTNS CZE/SVK/POL
2021
3 - Třetí nejlepší umístění místo v jednom z kvalifikačních závodů GTNS
CZE/SVK/POL 2021
Toto Grand Finale GTNS bude závodem pro nejlepší běžce všech národních sérií GTNS
(GTNS FR-BEL / GTNS SP-POR / GTNS IT / GTNS UK / GTNS CZE-SVK-POL atd.).
Pokud se běžec neumístil v TOP3 3 celkového pořadí po finálovém závodě GTNS aby
obdržel Golden Ticket (pozvánku) na Grand Finale GTNS, může se stále zúčastnit na
své vlastní náklady.
Nejlepší 3 muži a ženy z tohoto GTNS Grand Finale získají Golden Pass* pro účast v
Golden Trail Championship 2022 (GTC), pod podmínkou, že se zúčastnil některé z
GTNS 2021.
V případě úrazu či jiné překážky zúčastnit se GTNS Grand Finale, nemá běžec, který
získal pozvánku na tento závod (nebo na GTC) nárok na žádné kompenzace a ztrácí
nárok na Výhru.
V případě, že budou někeré za závodů GTNS zrušeny, jsou pravidla upravena
následovně:

SITUACE A

VŠECHNY
USKUTEČNÍ

ZÁVODY

SE

SITUACE B

NĚKTERÉ
ZÁVODY
JSOU
ZRUČENY, ALE STÁLE ZŮSTÁVAJÍ
3 ZÁVODY

GTNS FORMAT
GTNS FORMAT

GOLDEN TRAIL NATIONAL SERIES TERMS

➔5
ZÁVODŮ=3
NEJLEPŠÍ
VÝSLEDKY SE ZAPOČÍTAVAJÍ PRO
ABSOLUTNÍ POŘADÍ

3 (5)

➔4
ZÁVODY=
2
NEJLEPŠÍ
VÝSLEDKY SE ZAPOČÍTAVAJÍ PRO
ABSOLUTNÍ POŘADÍ
➔3ZÁVODY=DVA ZÁVODY SE
ZAPOČÍTAVAJÍ PRO ABSOLUTNÍ
POŘADÍ

SITUACE C

3 ZÁVODY, ALE GTWS BYLO
ZMĚNĚNO NA FORMÁT GTC

TOP 3 MUŽI A ŽENY GTNS
CZE/SVK/POL
VYHRÁVAJÍ
GOLDEN TICKET PRO GTC 2021.
GTNS
GRAND
FINALE
JE
ZRUŠENO

SITUACE D

3 ZÁVODY, ALE USKUTEČNILO SE
MÉNĚ NEŽ 3 GTNS SERIÍ

GTNS
GRAND
FINALE
JE
ZRUŠENO. ABSOLUTNÍ VÍTĚZOVÉ
GTNS ZÍSKÁVAJÍ GOLDEN TICKET
PRO GTC 2021

SITUACE E

ZŮSTALO MÉNĚ NEŽ 3 ZÁVODY
ALE GTWS A OSTATNÍ GTNS
SERIE JSOU STÁLE MOŽNÉ DLE
SITUACE A

GTNS CZE/SVK/POL JE ZRUŠENO
A VÍTĚZOVÉ USKUTEČNĚNÝCH
ZÁVODŮ
ZÍSKÁVAJÍ
PŘÍMO
POZVÁNKU PRO GTNS GRAND
FINALE

SITUACE F

ZŮSTALO MÉNĚ NEŽ 3 ZÁVODY A
GTWS BYLA ZMĚNĚNA NA GTC
FORMAT

VÍTĚZOVÉ
ZÁVODŮ
GTNS
CZE/SVK/POL KTERÉ NEBYLY
ZRUŠENY ZÍSKÁVAJÍ GOLDEN
TICKET PRO GTC 2021

Jako vítěz umožníte Organizátorovi zveřejnit a užívat vaše jméno a používat,
reprodukovat, upravovat, přizpůsobovat, publikovat a zobrazovat vaše fotografie atd.
jakož i životopisné informace, fotografie, videonahrávky, prohlášení a další takové
materiály, které se vás týkají v jeho promo aktivitách a marketingu na webových
stránkách a sociálních médiích po celém světě po dobu 10 let bez další odměny nebo
jiné dohody v rozsahu povoleném příslušným zákonem.
Můžete obdržet newsletter, například propagační zprávy od Organizátora. Vždy se
můžete odhlásit z přijímání sdělení nástrojů přímého elektronického marketingu podle
pokynů ve zprávách nebo kontaktováním contact@goldentrailseries.com
Jakékoli nelegální, nebo podvodné přihlášky budou zamítnuty. Pokud se přihlásíte k
účasti v Akci v rozporu s těmito podmínkami nebo způsobem, který je jinak nespravedlivý
vůči ostatním účastníkům, můžete být z Akce vyloučeni podle vlastního uvážení
Organizátora.
Pozdní, ztracené, zpožděné, nečitelné nebo neúplné přihlášky, budou zrušeny dle
uvážení Organizátora. Stejně tak mohou být zrušeny přihlášky, které nebudou úplné, či
se neskuteční chybou softwaru, on-line přenosu apod.
4.

Vítězové

Vítězové Akce budou oznámeni a potvrzeni do 24/10/2021. Výherci budou vyrozuměni
nejpozději dne 01/11/2021 přímo Organizátorem e-mailem nebo telefonicky. Cena bude
výhercům doručena do 01/11/2021
Jména výherců budou rovněž zveřejněna na www.goldentrailseries.com, pokud výherci
nezakázali zveřejnění jejich jmen. Účastí v této Akci souhlasíte se zveřejněním svého
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jména, pokud jste vítězem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud nelze vítěze
zastihnout do tří (3) pracovních dnů od data, kdy se Organizátor poprvé pokusil
kontaktovat vítěze, nebo pokud má organizátor důvodné podezření, že účastník porušil
některou z těchto podmínek, propadne jeho parvo na výhru a Organizátor je oprávněn
vybrat jiného výherce. Rozhodnutí organizátora jsou konečná.
Pokud chcete získat seznam výherců a pokud výherci souhlasili se zveřejněním jejich
jmen a neodvolali svůj souhlas, zašlete poštou ofrankovanou obálku na adresu
„SALOMON SAS, 14 chemin des Croiselets, 74370 EPAGNY METZ TESSY, FRANCIE.
Žádosti je třeba doručit do 30. listopadu 2021

5.

Ceny

První 3 muži a ženy celkového pořadí GTNS CZE/SVK/POL obdrží svůj Golden Ticket*
k účasti v Grand Finale GTNS. Obdrží I finanční podporu na dopravu a ubytování.
První 3 muži a ženy z Grand Finale GTNS získají svůj Golden Pass pro Golden Trail
Championship 2022. Získají I finanční podporu až do maximální částky stanovené v
pravidlech GTC 2022 k účasti na šampionátu.
*Golden Ticket = startovní číslo + transport + ubytování v ceně, která bude specifikována. To vše
do výše EUR 600 pro závodníky z Evropy a EUR 1.200 pro závodníky ze zámoří.

PŘÍSPĚVEK NEZAHRNUJE:
• Nápoje
• Náklady osobní povahy
• Poplatky průvodcům, hotelovému personálu apod.
• Náklady za žádné další služby
• Doprava do a z místa závodu
• Parkovné
• Pojištění
Za účelem ověření navíc vítěz poskytne Organizátorovi do 2 týdnů od okamžiku, kdy byl
informován o své výhře, následující informace:
- podepsané prohlášení a formulář potvrzující souhlas s pravidly akce a přijetí ceny, jak
je nabízena; uznání neodpovědnosti Organizátora, pokud jde o zranění, nehodu, ztrátu
nebo neštěstí související s výhrou; a uznání práva Organizátora publikovat nebo jinak
zveřejňovat po celém světě fotografie, videa pod. Bez nároku na další odměnu.
- kopii jejich platného průkazu totožnosti
- jakékoli další informace potřebné k doručení výhry.
Pokud výherci neposkytnou výše uvedené informace do 2 týdnů, bude se mít za to, že
se vzdali své ceny a cena nebude udělena.Veškeré další náklady, výdaje atd. nenese
Organizátor. Ceny jsou osobní, nepřenosné a nevratné. Není k dispozici žádná
hotovostní alternativa.Není-li v příslušných závazných právních předpisech stanoveno
jinak, nebo pokud není výslovně písemně uvedeno v souvislosti s distribucí ceny, cena
se uděluje „tak, jak je“.
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6.

Odpovědnost

Nic v těchto Podmínkách nevylučuje ani žádným způsobem neomezuje odpovědnost
Organizátora za újmu, za smrt nebo zranění způsobené nedbalostí Organizátora nebo
jakoukoli jinou odpovědnost v rozsahu, v jakém nemusí být ze zákona vyloučena nebo
omezena. Některé jurisdikce nemusí povolit omezení určitých práv, nároků,
předpokládaných záruk nebo typů škod. Některá z následujících omezení se vás tedy
nemusí týkat.
S výhradou předchozí části platí následující. V rozsahu povoleném platnými závaznými
právními předpisy se účastí v akci zavazujete zbavit Organizátora a jeho přidružených
společností jakékoli odpovědnosti vyplývající z účasti v akci jakýmkoli způsobem, mimo
jiné včetně výběru vítěze, administrace propagace a přijetí nebo použití ceny nebo
jakékoli její součásti, jakož i odškodnění a zajištění neškodnosti Organizátora a jeho
přidružených společností před a proti jakýmkoli nárokům, škodám, závazkům, ztrátám,
nákladům nebo výdajům vyplývajícím z nebo přičitatelným na jakékoli vaše jednání nebo
opomenutí související s propagací. S výjimkou případu hrubé nedbalosti nebo
úmyslného zneužití bude odpovědnost organizátora a / nebo jeho přidružených
společností v každém případě omezena v rozsahu povoleném platnými závaznými
zákony.
7.

Řešení sporů

Tyto Podmínky se řídí právem České republiky
Pokud máte stížnost týkající se těchto podmínek, pokusíme se ji vyřešit interně. Nakonec
bude jakýkoli spor předložen soudu prvního stupně s příslušností v místě, kde máte
trvalé bydliště.
Pokud spor, konflikt nebo kontroverze vyplývající z této akce nebo v souvislosti s ní nelze
vyřešit jednáním mezi stranami, poskytuje Evropská komise platformu pro řešení sporů
online. To vám dává příležitost urovnat spory v souvislosti s těmito podmínkami, aniž
byste se nejprve obrátili na soud. Platformu lze nalézt na adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spotřebitel může také věc předložit k řešení
příslušnému vnitrostátnímu orgánu pro řešení sporů.
8.

Osobní údaje

Veškeré osobní údaje poskytnuté v souvislosti s Akcí jsou registrovány a zpracovávány
v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese
https://www.salomon.com/fr/privacy.html
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