
 

Podmínky účasti na akci METRO LARP 
 

Tyto podmínky se vztahují k jakékoli akce METRO LARP organizované pod záštitou projektu Base No.88. 
Členové projektu oprávnění vykonávat rozhodnutí v rámci organizace a samotné akce METRO LARP 
jsou uvedeni na oficiálním webu akce.  
 

1) Preambule  
Pořadatelem akce je uskupení Base No. 88 v zastoupení panem Tiborem Hrušeckým, nám. Osvobození 
818, Kuřim, 664 34.  
Registrací dle těchto podmínek vzniká smluvní vztah mezi organizátorem a účastníkem akce.  
Účastníkem akce může být pouze osoba splňující předpoklady stanovené těmito podmínkami.  
Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi organizátorem a účastníkem akce.  
 

2) Účinnost a platnost podmínek  
Tyto podmínky upravují právní vztah mezi účastníkem a organizátorem akce.  
Smluvní vztah a souhlas s Podmínkami účasti na akci METRO LARP vzniká registrací účastníka  
a zaplacením registračního poplatku stanoveného na webových stránkách akce.  
Zaplacením registračního poplatku se rozumí jeho připsání na účet uveden na webových stránkách 
akce.  
Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn měnit podmínky akce, jakož i její 
pravidla.  
Taktéž bere na vědomí a souhlasí, že za porušení jakýchkoli pravidel akce má organizátor právo 
účastníka bezprostředně z akce vyloučit bez možnosti vrácení registračního poplatku a dalších nákladů 
vzniklých vyloučením z akce.  
 

3) Obecná pravidla pro účast na akci a zachování bezpečnosti účastníků  
Akce se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba starší 18 let věku.  
Účastník nesmí na akci přijít v nebo s jakýmkoliv vybavením, které by mohlo být nebezpečné pro ostatní 
účastníky akce, diváky či pro samotného účastníka.  
V případě, že účastník má pochybnost o bezpečnosti jeho vybavení, je povinen o této skutečnosti 
neprodleně informovat organizátora.  
V případě, že pochybnost o bezpečnosti vybavení zastává sám organizátor, má výhradní právo zakázat 
jakkoli manipulovat s dotyčným vybavením.  
Vybavení označené organizátorem jako nebezpečně je oprávněn organizátor zabavit a zajistit po celou 
dobu konání akce. Po jejím ukončení organizátor opět vydá vybavení jeho majiteli.  
Účastník bere na vědomí a souhlasí, že jakákoli náhrada zabaveného, zajištěného případně 
poškozeného vybavení není uplatňována vůči organizátorům akce.  
Za vybavení účastníka ručí pouze účastník a rizika spojené s charakterem akce bere na vědomí  
a souhlasí s nimi.  
Účastníci budou informováni o všech organizačních opatřeních před začátkem akce v tzv. workshopu.  
Účastníci jsou povinni se řídit pokyny organizátora akce a těmito organizačními opatřeními.  
Organizátor má právo vyloučit nebo vykázat jakéhokoli účastníka, jehož chování by mohlo ohrozit 
bezpečný průběh akce nebo bezpečnost ostatních účastníků.  
Organizátor má též právo účastníka vyloučit, pokud se nebude chovat v souladu s pravidly akce.  
Osobou, která může vyloučit nebo diskvalifikovat účastníka, je pouze osoba řádně zmocněná nebo 
určená organizátorem (zejména, a nikoliv výlučně to mohou být členové zdravotnického týmu, týmu 
první pomoci, členové ochranky, dobrovolníci, organizátoři akce na místě konání akce či samotný 
organizátor).  



4) Podmínky registrace a informace s registrací spojené  
Registraci účastník provede prostřednictvím registračního formuláře na webu akce METRO LARP.  
Účastník provádí registraci jako jednotlivec.  
Podmínkou registrace je zodpovězení otázek v registračním formuláři.  
V případě, že nastane rozpor mezi těmito podmínkami a podmínkami registračního systému, berou se 
jako platné tyto podmínky.  
Registrace je možná pouze prostřednictvím registračního formuláře uvedeného na stránkách akce 
METRO LARP.  
Ceny, slevy a platební podmínky jsou uveřejněny vhodným způsobem na internetových stránkách akce 
METRO LARP.  
Zaregistrovaný účastník, jenž se akce nezúčastní, ať už o svém odstoupení bude organizátora před akcí 
informovat, nebo nikoliv, nemá nárok na vrácení registračního poplatku (s výjimkou účastníků, kteří 
oznámili neúčast nejpozději 30 dní před začátkem akce.)  
Registrační poplatek bude účastníkovi navrácen jedině z důvodu zrušení celé akce, nebo dle bodu 
uvedeného výše).  
Akce se mohou zúčastnit pouze řádně a včas zaregistrovaní účastníci. Ostatní osoby se nemohou akce 
účastnit a mohou být vyvedeni osobami určenými organizátorem.  
 

5) Prohlášení o zproštění odpovědnosti  
Organizátor si vyhrazuje právo změnit plánovaný program nebo akci zrušit z důvodu živelní pohromy, 
jiné nepředvídatelné události, z bezpečnostních důvodů, nebo pokud to bude vyžadováno oficiálním 
nařízením oprávněných orgánů státní správy či samosprávy.  
V takových případech nebude mít organizátor povinnost odškodnit účastníky za jakékoliv vzniklé škody 
(včetně registračního poplatku).  
Organizátor není odpovědný za škody na majetku nebo finanční škody, které nejsou zaviněny nebo 
které nejsou způsobeny hrubým zanedbáním ze strany organizátora.  
Organizátor neodpovídá za zdravotní stav účastníků vyvolaný nebo způsobený účastí na akci METRO 
LARP. Je povinností každého účastníka si před akcí nechat zkontrolovat svůj zdravotní stav a přečíst si 
veškeré informace poskytnuté organizátorem, zvláště pak informace zveřejněné na webových 
stránkách akce.  
Organizátor neodpovídá za technické problémy jakéhokoliv druhu spojené s řádným provedením 
registrace či uhrazením registračního poplatku. 
  

6) Podmínky účasti na akci  
Registrací na akci účastník potvrzuje a prohlašuje následující:  
a) Účastník prohlašuje, že je osobou starší 18 let.  
b) Účastník si je vědom skutečnosti, že na plnění poskytnutá nad rámec samotné akce, nemá právní 
nárok.  
c) Účastník prohlašuje, že nebude požívat omamných nebo psychotropních látek včetně léků se 
stejnými nebo obdobnými účinky. Účastník dále potvrzuje, že jeho zdravotní stav odpovídá náročnosti 
akce a je schopen akci bez újmy na svém zdraví absolvovat.  
d) Účastník akce se musí řídit všemi pokyny organizátora a jiných pověřených osob, které na průběhu 
akce s organizátorem spolupracují.  
e) Účastník akce je povinen absolvovat veškerá školení či instruktáže pořádané organizátorem pro 
účely zajištění bezpečnosti průběhu akce nebo k účelům jiným dle uvážení organizátora.  
f) Každý účastník s občanstvím jiným než českým je povinen mít uzavřeno zdravotní a úrazové pojištění 
po celou dobu trvání akce.  
g) Účastník registrací na akci souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů dle Zákona č.101/2000 Sb. 
o ochraně osobních údajů.  
h) Účastník si je vědom toho a souhlasí s tím, že program akce a případné změny jsou plně v kompetenci 
organizátora.  



i) Účastník si je vědom toho, že účast na akci je na vlastní riziko a že organizátor akce nebo osoby, které 
na průběhu akce s organizátorem spolupracují, neodpovídají za škodu nebo újmu na zdraví nebo 
majetku účastníka nebo jiných osob způsobenou porušením povinností účastníka plynoucích z těchto 
podmínek případně podmínek uvedených a vyhlášených v průběhu akce.  
j) Účastník si je vědom toho a souhlasí s tím, že organizátor není odpovědný za jakoukoli újmu na zdraví, 
škodu na majetku nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s účastí na akci nebo jejím sledováním.  
k) Účastník si je vědom odpovědnosti, kterou nese za újmu na zdraví a majetku svém nebo jiných osob 
nebo vznik škody způsobené porušením svých povinností plynoucích z těchto podmínek.  
l) Všechny škody, které způsobí sobě, jiným účastníkům akce, organizátorovi nebo osobám 
spolupracujícím, je povinen uhradit v plné výši a na vlastní náklady.  
m) Účastníci a diváci mají přísný zákaz vstupu se zvířaty do prostor konání akce, není-li uvedeno jinak.  
n) Účastník prohlašuje, že si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví 
či životu vzniklých při účasti na akci METRO LARP. Účastník dále prohlašuje, že se akce účastní 
dobrovolně a zavazuje se dodržovat podmínky účasti a instrukce organizátora a osob jím pověřených.  
p) Žádné z ustanovení těchto podmínek nelze vykládat tak, že předem vylučuje nebo omezuje 
povinnost k náhradě újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně 
nebo z hrubé nedbalosti, anebo že se jím strana práva na takovou náhradu vzdává.  
7) Tyto podmínky jsou účinné od 1. 8. 2017. 


