
OBCHODNÍ PODMÍNKY LIPNO SPORT FESTIVAL 

Pořadatelem festivalu a souvisejících Akcí je Zadov Sport & Fun, s.r.o., IČ: 29007631, se sídlem Nobelova 811/3,   160 
00 Praha 6. Prodej registrací probíhá prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové 
adrese www.lipnosportfestival.cz 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího 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, jejichž předmětem 
je především koupě startovného na některou z Akcí. Internetový obchod je  prodávajícím provozován na webové 
stránce umístěné na internetové adrese www.orgsu.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní 
webové stránky (dále jen „webové rozhraní“). 

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. 

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 zboží (startovného). Náklady 
vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na 
internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. 

1.6. Tyto VOP též informují kupující – spotřebitele o jejich právech vyplývajících ze smlouvy a z právních předpisů na 
ochranu spotřebitele. 

1.7. Kupující – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec 
samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem – prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále a 
výše též jen „spotřebitel“). 

1.8. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce 
kupujícím. 

1.9. Prodávající tímto kupujícího – spotřebitele informuje v  souladu s § 14, zákona o ochraně spotřebitele, že 
spotřebitelské spory lze řešit mimosoudně u příslušného subjektu, kterým je Česká obchodní 
inspekce  www.coi.cz  (http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-
sporu-adr). 

http://www.coi.cz/
http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr
http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr


2. UŽIVATELSKÝ ÚČET 
2.1.  Kupující objednává zboží (startovné) přímo z webového rozhraní po své registraci. 

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 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 obsahuje informace o zboží, a to především uvedení cen jednotlivých startovných na jednotlivé 
Akce. 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. 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. Objednávkový formulář 
obsahuje zejména informace o: 

3.3.1. Objednávaném startovném, 

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 „Dokončit registraci“. 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 (kupní smlouva) 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 převodem na účet prodávajícího; 

bezhotovostně platební kartou; 

4.2.  V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních 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 - spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze z  tam uvedených 
důvodů odstoupit od kupní smlouvy. 

5.2.   Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu vyšší moci, nebo důvodu, který nevznikl ze strany pořadatele 
(např. živelná pohroma, epidemie), startovné se nevrací. Stejná pravidla platí pro případ, kdy je možné závod 
uskutečnit, ale podmínky pro jeho konání byly nastaveny ze strany orgánů veřejné moci. 

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
6.1.  Kupující nabývá právo účastnit se Akce zaplacením celé kupní ceny startovného. 

6.2.   Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy 
info@lipnosportfestival.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu 
kupujícího. 

6.3.  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

7. PROHLÁŠENÍ KUPUJÍCÍHO 
7.1. Kupující prohlašuje, že: 

-          je zcela zdráv, bez zdravotních omezení, která by omezovala či znemožňovala jeho účast na dané Akci; 

-                   se Akce účastní ze své svobodné vůle, výlučně na vlastní odpovědnost a nebezpečí a bere na sebe veškerou 
zodpovědnost vyplývající z tohoto rozhodnutí; 

-          že byl seznámen se všemi bezpečnostními pravidly Akce, a to zejména s tím, že se koná v náročném terénu a 
při náročných klimatických podmínkách; 

-                   bude respektovat a uposlechne všechny pokyny pořadatele, respektive osob pořadatelem pověřených k 
organizaci Akce; 

-          bere na vědomí, že Akce je fyzicky vyčerpávající a psychicky náročná, a je srozuměn se situací, že v rámci jejího 
absolvování může dojít i k nebezpečí vážného zranění. Tuto situaci zvážil a zcela dobrovolně podstupuje toto riziko. 

-                   zvážil a plně přejímá riziko spojené s jednotlivými překážkami, které se mohou různými povětrnostními vlivy 
měnit i v průběhu samotné Akce, mohou se uvolnit či povolit a následkem toho může dojít až k vážnému zranění 
ohrožující jeho život. Prodávající ani pořadatel Akce nenese žádnou odpovědnost za tyto situace; 

-          souhlasí se všemi riziky tratě Akce, známými či neznámými; 

-          bere na vědomí, že za stav sportovní výstroje a vybavení si odpovídá sám; 



7.2. Kupující si je vědom toho, že prodávající ani pořadatel neodpovídá za jeho zdravotní stav vyvolaný nebo způsobený 
účastí na Akci. Je povinností kupujícího si před Akcí nechat zkontrolovat svůj zdravotní stav a přečíst si veškeré 
informace poskytnuté pořadatelem. 

7.3. Kupující se dále neodvolatelně vzdává nároku na náhradu jakékoliv újmy (škody), kterou může mít nebo na kterou 
bude mít právo, smluvně či bezesmluvně, za jakýkoli druh újmy (škody), kterou utrpí přímo či nepřímo, a to ať formou 
tělesné újmy, škody na majetku, ztráty pracovní schopnosti, nebo bolesti a utrpení z důvodu nebo v důsledku jeho 
účasti na Akci. Toto vzdání se nároku a zproštění od odpovědnosti poskytuje ve prospěch prodávajícího, pořadatele a 
všech jejich zástupců, agentů a subdodavatelů a všech dalších osob účastnících se Akce aktivně nebo jako diváci. 

7.4. Kupující dále bere na vědomí, že veškeré aktivity a jednání v místě konání Akce, které dle jejich povahy nelze 
podřadit pod účast na Akci, jsou jeho soukromou záležitostí. Za takové jednání a jeho případné následky nenese 
prodávající ani pořadatel Akce žádnou odpovědnost. 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
8.1.   K úspěšné registraci kupujícího je třeba schválit tyto obchodní podmínky prodávajícího a schválit pravidla a 
podmínky Akce na níž je kupováno startovné. 

8.2. 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. 

8.3.   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. 

8.4.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 

8.5.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Zadov Sport & Fun, s.r.o., IČ: 29007631, se sídlem Nobelova 
811/3, 160 00 Praha 6, adresa elektronické pošty info@lipnosportfestival.cz. 

V Praze dne 15. 12. 2022 

FOTOGRAFOVÁNÍ  

Fotografování či zaznamenávání videozáznamu či zvukového záznamu akce za účelem dosažení zisku (pro obchodní 
účely) je nutná akreditace daného subjektu u pořadatele (na emailu info@lipnosportfestival.cz). Pokud se tak nestane, 
může být fotografování či natáčení akce označeno za tzv. nekalou soutěž, konkrétně za parazitování na pověsti 
(§2982, občanského zákoníku). Parazitováním je zneužití pověsti závodu, výrobku nebo služby jiného soutěžitele 
umožňující získat pro výsledky vlastního nebo cizího podnikání prospěch, jehož by soutěžitel jinak nedosáhl. 

Parazitování na pověsti je zakázáno a dle § 2988, občanského zákoníku, se osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží 
ohroženo nebo porušeno, může proti rušiteli požadovat, aby se nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav. 
Dále může požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení.  



Bez řádného povolení není možné užívat ochranou známku projektu. Pokud se tak stalo, jednalo by se o porušení práv 
k ochranné známce. Oprávněná osoba či subjekt se může domáhat obdobných nároků jako u nekalé soutěže. 

Odesláním registračního formuláře do závodu udělujete Správci v souvislosti se svou účastí v závodu souhlas, v 
souladu s ustanovením § 84 a násl. Občanského zákoníku v platném znění, s pořízením své podobizny, zvukových, 
obrazových či zvukově obrazových záznamů v průběhu závodu a/nebo při předávání kterékoliv ceny, která Vám bude v 
rámci závodu předávána osobně (dále jen „snímek“) a udělujete souhlas s užitím snímku pro komerční účely na všech 
komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s 
jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Tento souhlas udělujete bezplatně, bez 
věcného, množstevního a územního omezení na dobu 20 let. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Správce 
snímek v souladu s jeho určením poskytne. 

V Praze dne 15. 12. 2022 


