
Všeobecné podmínky

událostí pořádaných SOUTH BOHEMIA CARS CLUB, z. s.

I. Obecné

1. Tyto Všeobecné podmínky se týkají všech událostí a akcí pořádaných spolkem SOUTH
BOHEMIA CARS CLUB, z.s., od 1. 11. 2021 dále do odvolání. Nedílnou součástí těchto
podmínek je dokument s názvem „Informace pro účastníky“, který je jedinečný pro
každou událost. V něm je jednoznačně uveden název a termín konání události. Stejně
tak jsou tyto Všeobecné podmínky nedílnou součástí Informací pro účastníky.

2. Pokud je v těchto Všeobecných podmínkách odkazováno na organizátora, mají se na
mysli, kromě organizátora samotného, kterým je SOUTH BOHEMIA CARS CLUB, z.s.,
IČ: 08752192, se sídlem Za Tavírnou 121, Horní Brána, 381 01, Český Krumlov,
všechny osoby aktivně se podílející na organizaci události.

3. Pokud je v těchto Všeobecných podmínkách odkazováno na vozidlo, má se na mysli
dopravní prostředek, kterým se přihlášená posádka účastní události.

4. Jezdcem, spolujezdcem, posádkou či účastníkem události jsou všechny osoby, které
řádně vyplnily přihlášku a jsou tak registrovány pro účast na události.

5. Účastník se po řádném přihlášení stává členem SOUTH BOHEMIA CARS CLUB, z.s.
a to po celou dobu trvání události.

II. Registrace a účast

1. Registrace je možná pouze prostřednictvím webového formuláře, který lze nalézt na
webových stránkách www.southbohemiacarsclub.cz nebo www.callofsouth.cz
v závislosti na konkrétní akci.

2. Jezdec a případní spolujezdci jsou povinni řádně vyplnit přihlášku a uvést pravdivě
všechny údaje. Tyto údaje jsou povinné pro řádné přihlášení.

3. Každý registrovaný účastník podpisem přihlášky vyjadřuje svůj souhlas s těmito
Všeobecnými podmínkami.

4. Každý účastník se při příjezdu musí prokázat předepsaným dokladem o bezinfekčnosti -
vakcinačním certifikátem, platným certifikátem o negativním testu nebo certifikátem
o prodělání onemocnění.

5. Účastníkem události může být pouze osoba starší 18 let, která je držitelem platného
řidičského průkazu té skupiny, do níž spadá její vozidlo. Spolujezdcem může být i osoba
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bez řidičského průkazu nebo osoba mladší 18 let, avšak pouze se souhlasem svého
zákonného zástupce.

6. Přihlášku je posádka povinna vyplnit rovněž v papírové podobě a předat ji
bezprostředně před startem organizátorovi. Předání přihlášky bude přítomna celá
posádka vozu i vozidlo. Přihláška musí být v celém rozsahu vyplněná řádně a pravdivě.
Vozidlo musí být zároveň přistaveno k technické přejímce dle pokynů organizátora.

7. V případě účasti na dopravní nehodě, po které hodlá účastník pokračovat v podniku, je
tento povinen při nejbližší příležitosti přistavit vozidlo zúčastněné na dopravní nehodě
k opětovné technické přejímce organizátorovi.

8. V jednom vozidle se může zúčastnit maximálně tolik osob, kolik je uvedeno jako
maximální přípustný počet přepravovaných osob dle počtu povolených míst určených
k přepravě osob v příslušné kolonce Osvědčení o registraci vozidla, část II.

9. Není povinnost mít spolujezdce. Je povoleno mít s sebou domácí zvíře.

10. Organizátor si vyhrazuje právo ukončit registraci v případě, že bylo dosaženo
zamýšleného maximálního počtu účastníků.

11. Minimální a maximální počet přihlášených vozidel určí organizátor v Informacích
pro účastníky pro daný podnik.

12. Výše registračního poplatku je upravena v již zmíněných Informacích pro účastníky.

Výše registračního poplatku je uvedena za jedno auto, tudíž celou posádku dle
ustanovení oddílu II., bodu 6.

13. Termín ukončení příjmu přihlášek je stanoven v Informacích pro účastníky. Po uplynutí
stanoveného termínu není možné se přihlásit.

14. Organizátor si vyhrazuje právo registrace uzavřít kdykoliv, a nebo prodloužit termín
příjmu přihlášek.

15. Registrační poplatek je nutné uhradit nejpozději do 4 kalendářních dnů
od vyplnění a odeslání přihlášky na webových stránkách pořadatele. Po této lhůtě
bude přihláška považována za neplatnou.

16. Přihláška se považuje za přijatou uhrazením příslušné výše registračního poplatku.

17. Úhrada registračního poplatku je možná pouze převodem na bankovní účet
organizátora vedený u Raiffeisenbank a.s., č.ú. 2000685002/5500.
IBAN CZ6855000000002000685002, BIC/SWIFT: RZBCCZPP. Pro odlišení
jednotlivých plateb žádáme do zprávy pro příjemce uvést jméno velitele posádky.
Při nesplnění této povinnosti nemusí být platba správně zaevidována.

18. V případě zrušení přihlášky ze strany přihlášených účastníků, nebo neúčasti přihlášené
posádky, se těmto posádkám registrační poplatek nevrací.

19. V případě zrušení události ze strany organizátora v důsledku vyšší moci, mimořádné
události, živelné katastrofy nebo jiného hodnověrného důvodu se účastníkům vrací 50 %
registračního poplatku. V případě zrušení události z důvodu nenaplnění minimálního
počtu přihlášených se účastníkům vrací 100 % registračního poplatku.



20. Rozhodnutí o zrušení události může učinit pouze organizátor, toto rozhodnutí je
neodvolatelné a není předmětem diskuse.

III. Všeobecné předpisy pro vozidla a jízdu

1. Vozidla účastníků události musí být způsobilá pro provoz na pozemních komunikacích
dle znění platných zákonů země, ve které jsou registrována, nejméně po celou dobu
konání události.

2. Vozidlo musí splňovat všechny příslušné zákonné požadavky platné ve všech zemích,
ve kterých se bude vozidlo pohybovat. Za dodržování všech zákonných požadavků na
vozidle odpovídá účastník, resp. provozovatel vozidla. Organizátor za porušení těchto
zákonných požadavků účastníkem, resp. provozovatelem vozidla, nenese žádnou
odpovědnost.

3. Vozidlo musí splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích ve všech
státech, jimiž projíždí, a to včetně technického stavu, povinné výbavy a pojistek. Musí
také splňovat podmínky uvedené v těchto Všeobecných podmínkách.

4. Pokud zúčastněné vozidlo nesplňuje požadavky uvedené v bodě 3 tohoto oddílu, má
organizátor právo vyloučit účast tohoto vozidla, a to jak před zahájením události, tak i
v jejím průběhu. V takovém případě se registrační poplatek účastníkovi nevrací.

5. Je doporučeno vybavit vozidlo jedním příručním hasicím přístrojem, který by měl být
umístěn v dosahu připoutané posádky. Doporučené místo je ve vozidle, nikoliv zvenčí.

6. Jezdec po celou dobu účasti na události nese veškerou odpovědnost za všechny osoby
s ním cestující ve vozidle.

7. Řidič nesmí řídit pod vlivem alkoholu či jiných látek nebo léků, které mohou ovlivňovat
pozornost a/nebo schopnost řízení vozidla.

8. S ohledem na skutečnost, že je celá událost vedena po veřejných komunikacích, jsou
účastníci povinni řádně dodržovat všechna pravidla provozu na veřejných komunikacích
platná v příslušných zemích.

9. V případě dopravní nehody jsou účastníci povinni postupovat v souladu se zákony dané
země, v první řadě tedy podniknout kroky k ochraně života a zdraví zúčastněných osob.
Jakmile ohrožení zdraví či života pomine, oznámí situaci organizátorovi.

10. V případě nouzové události, potřeby havarijní nebo servisní asistence či jakékoliv
události a potřeby plnění z pojištění, ať už havarijního či zákonného, pokud pojistitel
odmítá poskytnutí pomoci účastníkům před, během či po události, organizátor za toto
odmítnutí nenese žádnou odpovědnost.

11. V případě, že pojistitel odmítne nahradit jakoukoliv škodu způsobenou účastníkem,
organizátor za toto nenese žádnou odpovědnost.



12. Na obou bočních stranách je nutné ponechat volný prostor na startovní čísla a ostatní
nálepky, které musí být umístěny viditelně a neporušeně. Všechny posádky obdrží sadu
nálepek, která je součástí registračního poplatku.

13. Každá posádka je povinna umístit na své vozidlo nálepku, případně nálepky, oficiálních
partnerů a sponzorů události, budou-li nějaké.

IV. Ostatní ustanovení

1. Registrací se účastníci zavazují dodržovat ustanovení těchto Všeobecných podmínek
a případně dalších písemných dodatků organizátora.

2. Nedodržení předpisů vyplývajících z těchto podmínek může mít za následek okamžité
vyloučení z účasti na události.

3. Každý účastník prohlašuje, že je svéprávný a plně zodpovědný za své chování.

4. Účastníci se nesmějí chovat antisociálně a ohrožovat nebo omezovat ostatní účastníky
silničního provozu.

5. Během celé doby konání události je zakázáno požívat zakázané omamné
a psychotropní látky.

6. Účastníci po sobě nesmějí zanechávat odpadky mimo místa určená pro sběr odpadu.
A to zejména, ale nejen, v místě jakékoliv zastávky.

7. Odstoupí-li posádka z události, je povinna neprodleně tuto skutečnost nahlásit
organizátorům.

8. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví či majetku, způsobené
kterýmkoliv z účastníků události. Organizátor není povinen nikomu opravovat rozbité
auto, hradit opravu auta, vyprošťovat ho nebo mu jakkoliv jinak pomáhat. Pokud to
udělá, pak jedině z vlastní dobré vůle, a nemůže to být v žádném případě označováno
za výhodu, nadržování či pravidlo.

9. Není povolena účast osob, které nejsou řádně registrované a neuhradily registrační
poplatek. Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout přihlášení těchto osob na případné
další ročníky.

10. Je zakázáno poškozovat cizí vozidla či jakýkoliv jiný majetek.

11. Účastníkům není povoleno zveřejňovat, kopírovat či upravovat nebo pro jinou potřebu,
než výhradní potřebu organizátora užívat jakékoliv dokumenty - popis trasy, roadbook,
ani jiné žádné další dokumenty, jako např. loga atp. Rovněž je zakázáno je publikovat
nebo reprodukovat pro jakékoliv jiné potřeby, než potřeby organizátora. Všechny takové
dokumenty jsou duševním vlastnictvím SOUTH BOHEMIA CARS CLUB, z.s.

12. Registrací se každý účastník vzdává všech zákonných nároků proti organizátoru
události.



13. Organizátor nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu, která je způsobena účastníky
před, během nebo po události, ať již samotnými účastníky nebo předměty účastníků.

14. Organizátor nenese odpovědnost za jakékoliv porušení zákona účastníky ve všech
zemích, kterými budou účastníci projíždět.

15. Účastníci jsou plně zodpovědní za jakoukoli škodu, nehodu nebo porušení právních
předpisů, kterého se bezprostředně zúčastní, ať už z nedbalosti či úmyslně.

16. Účastníci nejsou oprávněni požadovat po organizátorovi náhradu jakýchkoliv nákladů
spojených s odstoupením z události, či vzniklých v důsledku jakékoliv škody, poruchy,
nebo porušení právních předpisů.

17. Účastníci nejsou oprávněni považovat organizátora za odpovědného za jakékoliv jimi
spáchané porušení zákonných předpisů, ať už z nedbalosti nebo úmyslně.

18. Každý účastník prohlašuje, že byl organizátorem řádně seznámen a poučen
o pravidlech vyplývajících z těchto Všeobecných podmínek a je si vědom všech
důsledků z toho plynoucích.

19. Každý účastník prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že účast na události podstupuje
jen a pouze z vlastní iniciativy, dobrovolně, na vlastní nebezpečí a odpovědnost
a veškeré případné škody jím zaviněné ať již z nedbalosti či úmyslně, jdou přímo a jen
za jeho osobou.

20. Během celé události účastník přebírá veškerou zodpovědnost za všechna spáchaná
porušení, jakož i za činy jím provedené, které poškozují událost, organizátora i ostatní
účastníky. To se týká všech vzniklých škod, včetně (ale nejen) materiálních škod,
poškození jména, finančního poškození, negativní publicity apod.

21. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jednotlivé účastníky, za jejich chování.


