Provozní podmínky
1. Společnost AVL, s.r.o., IČ 26 19 95 56, se sídlem v Praze 7, Bubeneč, Jana Zajíce 31, PSČ 170 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 79091.
2. Registrací a přihlášením do závodu Běžím s AVL prohlašujete, že jste seznámeni
s pravidly (propozicemi) akce Běžím s AVL.
3. Registrací dáváte společnosti AVL (viz výše) souhlas se zpracováním osobním údajů v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním všech poskytnutých
osobních údajů (včetně např. osobních údajů vyplněných do základního registračního formuláře a
údajů zadávaných v průběhu spotřebitelských soutěží konaných přes tyto webové stránky)
společností AVL s.r.o. (viz výše), která je správcem, a s jejich následným zpracováním (případně i
prostřednictvím zpracovatele), a dále souhlasíte se zpracováním uvedených osobních údajů pro
marketingové účely správce, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných
akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím
elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., s tím, že k těmto údajům mohou být
přiřazeny i další údaje. Tento souhlas udělujete dobrovolně na dobu 5-ti let, avšak můžete jej
kdykoli písemně odvolat na adrese správce. Registrací potvrzujete, že jste byl upozorněn na svá
práva související se správou a zpracováním osobních údajů AVL s.r.o., zejména na to, že máte práva
dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas
můžete bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že máte právo přístupu k osobním údajům a
právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci,
atd., i o právu obrátit se v případě domnělého porušení svých práv na Úřad pro ochranu osobních
údajů.
4. Obecná ustanovení akce Běžím s AVL
Nesoutěžního běhu na 4,2 km se mohou zúčastnit děti mladší 15 let pouze s doprovodem; soutěžního
běhu na 10 km se mohou zúčastnit závodníci starší 18 let; závodníci mladší 18 let mohou na tratích
startovat jen se souhlasem zákonného zástupce.
Každý účastník prohlašuje, že jeho účast v akci je dobrovolná.
Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní běžci s viditelně umístěným startovním číslem
daného závodu na hrudi.
Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření
záchrannou službou nebo hospitalizaci.
Organizátoři akce si vyhrazují právo na změnu v programu a propozicích.
Organizátor není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu
vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
Veškeré materiály (fotografie a video) pořízené během akce mohou být pořadatelem použity
k vlastní propagaci bez nároku na honorář.
Závod se koná bez ohledu na počasí.
5. Společnost AVL s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek.

OBCHODNÍ PODMÍNKY
obchodní společnosti
AVL, s.r.o. se sídlem Jana Zajíce 209/31, 170 00, Praha 7
IČ 26 19 95 56 DIČ CZ26199556 Obchodní rejstřík, vedený městským soudem v Praze, Oddíl C, Vložka
79091
pro prodej registrací prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.bezimsavl.cz.cz
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti AVL, s.r.o., se sídlem
Jana Zajíce 209/31, 170 00, Praha 7, IČ 26 19 95 56 DIČ CZ26199556. Obchodní rejstřík, vedený
městským soudem v Praze, Oddíl C, Vložka 79091 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu
s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní
smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen
„kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod
je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.bezimsavl.cz
1.1. (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové
rozhraní závodu“).
1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná
ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva
a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
1.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při objednávce služeb.
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Kupující objednává služby (startovné) přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání startovného je kupující povinen uvádět
správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v rámci objednávky je kupující při jakékoliv
jejich změně povinen aktualizovat a informovat o nich prodávajícího. Údaje uvedené kupujícím při
objednávání startovného jsou prodávajícím považovány za správné.
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY¨
3.1. Možnost registrace na daný závod ve webovém rozhraní závodu je informativního charakteru
a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto startovného. Ustanovení § 1732
odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webové rozhraní závodu obsahuje informace o službě, a to včetně uvedení cen jednotlivých
startovných. Ceny startovného jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících
poplatků, není-li uvedeno jinak. Ceny startovného zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou
zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost
prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Pro objednání startovného vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní
závodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1. Objednávané registraci,
3.3.2. způsobu úhrady kupní ceny startovného (dále společně jen jako „objednávka“).
3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje,
které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat
chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím
na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou
poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická
adresa kupujícího“).
3.5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká dokončením registrace (akceptací), jež
je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty
kupujícího.
4. CENA STARTOVNÉHO A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu startovného dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími
způsoby:
- bezhotovostně pomocí platební karty
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 236674001/5500, vedený
u společnosti Raiffeisenbank a.s. (dále jen „účet prodávajícího“)
4.2. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem
připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné
odstoupit od kupní smlouvy o dodávce služby.
6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
6.1. Kupující nabývá právo účastnit se závodu zaplacením celé kupní ceny startovného.
6.2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické
adresy sasa@avlka.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou
adresu kupujícího.
6.3. Prodávající je oprávněn k prodeji služby na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou
kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany
osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve
vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
6.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského
zákoníku.
7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
7.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany
sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající
z obecně závazných právních předpisů.

7.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým
stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení
co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost
ostatních ustanovení.
7.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické
podobě a není přístupná.
7.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování AVL s.r.o., Jana Zajíce 31, 170 00
Praha 7; IČO: 26 19 95 56; č. účtu : 236674001/5500, hlavní organizátor Saša Mráz: mobil: 603
778 892, e-mail: sasa@avlka.cz
8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
S Vašimi daty je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Vaše
data jsou pro nás vysoce důvěrná, zpracováváme je pouze za účelem vyřízení objednávky a
chráníme je před zneužitím. Nejsou poskytována žádným třetím subjektům, s výjimkou partnerů
zajišťujících platební styk v souvislosti s Vaší objednávkou (bankovni ústavy).
REKLAMAČNÍ ŘÁD
1. Po zakoupení vstupenky – startovního lístku není možné od smlouvy s pořadatelem odstoupit a
žádat vrácení startovného. Pořadatel nebude akceptovat vrácení již zaplaceného startovného na
akci, která se bude konat. Stejně není možné žádat vrácení startovného, pokud majitel vstupenku
nevyužije.
2. V případě zrušení akce bude pořadatel o této skutečnosti informovat prostřednictvím elektonické
pošty na uvedený email při registraci, kde bude podrobně popsán postup vrácení poplatku za
startovné.
V Praze dne: 15. 7. 2016

