Podmínky slosování RTFO Ocean School pro adidas Runners (Soutěž)
Přečtěte si tyto podmínky (dále jen „Podmínky“) pozorně. Podmínky obsahují důležité informace. Zapojením do
Soutěže každý z účastníků prohlašuje, že souhlasí s jejich použitím.
Soutěž
1.

2.

Tyto podmínky platí pro Soutěž pořádanou společností adidas International Marketing B.V. (dále jen
„Organizátor“). Správcem údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení (EU) 2016/679 je společnost adidas
International Marketing B.V. Organizátor a Správce údajů sídlí na adrese Hoogoorddreef 9a, 1101 BW
Amsterdam, Nizozemsko.
Termín Zpracovatel údajů má význam vymezený v čl. 4 odst. 8 nařízení (EU) 2016/679.
Tyto Podmínky jsou k dispozici na adrese www.adidas.com/adidasrunners. Tyto Podmínky si vytiskněte a
uschovejte.

Požadavky
3.

4.

Soutěž je otevřená všem osobám, které mají bydliště v jakémkoli státě světa (s výslovnou výjimkou Čínské
lidové republiky) a dovršily věk 18 let, s výjimkou osob uvedených níže v tomto článku. Osobám ve věku 17
a méně let nebude účast v žádném případě umožněna. Účastníci svou účastí prohlašují, že mají bydliště ve
státě, ve kterém je Soutěž nabízena, a jsou podle právního řádu tohoto státu způsobilí k uzavírání
smluvních vztahů.
Účastníky se nemohou stát: a) zaměstnanci Organizátora, Správce údajů nebo jakéhokoli subjektu z
koncernu adidas ani jejich zástupci či rodinní příslušníci v prvním a druhém stupni, dále b) žádné jiné osoby,
které mají přímý či nepřímý profesionální vztah k Soutěži, ani jejich rodinní příslušníci, ani c) žádné osoby,
které se účastní pro jiné než soukromé účely.

Účast
5.
6.

7.
8.

Soutěž bude zahájena 28. května 2019 v 8:00 hodin (SELČ) a skončí 16. června 2019 ve 23:59 hodin
(SELČ) (dále jen „Soutěžní doba“). Veškeré přihlášky podané po skončení Soutěžní doby budou z účasti
na Soutěži vyloučeny a nebudou brány v potaz.
Přihláška do Soutěže sestává z následujících kroků:
a. platně registrovaného členství účastníka v místní komunitě adidas Runners prostřednictvím mobilní
aplikace Runtastic (dále jen „Aplikace”),
b. zapojení se do akce/skupiny Run for the Ocean v rámci Aplikace (dále jen „Akce RFTO”),
c. zasílání pozvánek dalším osobám k účasti na Akci RFTO prostřednictvím Aplikace, kdy se nejméně 10
osob účastníkem pozvaných do Akce RFTO skutečně zapojí,
d. bezvýhradného přijetí a dodržování těchto Podmínek.
Žádné další způsoby přihlášení nad rámec těch, které jsou stanoveny v předcházejícím článku, nebudou
přijímány. Neúplné přihlášky budou považovány za neplatné a nebudou přijaty.
Soutěž není soutěží s povinností nákupu.

Obecná pravidla chování
9. Účastníkům není povoleno využívat Soutěže k vyjádření politických či náboženských názorů.
10. Organizátor má právo odmítnout jakoukoli přihlášku, která je svou povahou hrubá, urážející, poškozující,
vulgární, pohoršující, mstivá, perverzní, nemravná, agresivní, sexuálně orientovaná, rasistická, posměšná,
hanlivá, diskriminující nebo jinak porušuje dobré mravy a pravidla slušného chování, nebo kterou
Organizátor dle svého uvážení posoudí jako nepřijatelnou.
11. Přihlášky nesmí porušovat platné správní a právní předpisy a práva třetích osob, ani nesmí vyjadřovat,
podněcovat či schvalovat pornografii, vulgární vyjadřování, nenávist, předsudky, rasismus nebo svévolné
násilí.
12. Přihlášky nesmí v žádném případě poškozovat Organizátora, Správce údajů a jejich spřízněné osoby,
zástupce a/nebo značku adidas (či jiné značky Organizátora).
13. Účastníci nejsou oprávněni nahrávat, umisťovat online, zasílat e-mailem ani jinak zpřístupňovat jakékoli
materiály, které obsahují softwarové viry či jiné počítačové kódy, soubory nebo programy, jejichž účelem je
přerušovat, zamezovat nebo omezovat užívání jakéhokoli softwaru či zařízení v rámci Internetových stránek.
14. Účastníkům z účasti nevyplývají žádná práva a zejména nemají nárok na jakékoli platby či jiné odměny za
své přihlášky či účast.
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15. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit účastníky z účasti na Soutěži a mazat přihlášky z Internetových
stránek, pokud nejsou v souladu s pravidly chování nebo jinak odporují těmto Podmínkám nebo platným
právním předpisům.
Práva duševního vlastnictví
16. Účastí na této Soutěži účastníci souhlasí, že níže uvedená práva duševního vlastnictví týkající se materiálů
obsažených v přihlášce (i pokud se nejedná o vítěznou přihlášku) náleží v zákonem přípustném rozsahu
výhradně Organizátorovi:
(a) právo materiál publikovat, kopírovat nebo jinak zveřejňovat,
(b) právo materiál upravovat za účelem publikace, kopírování nebo zveřejňování.
Účastníci se zavazují ve prospěch Organizátora postoupit, popř. zajistit postoupení, veškerých práv,
právních titulů a nároků týkajících se práv duševního vlastnictví. Účastníci se dále zavazují podepsat, popř.
zajistit podpis, dokumentů a provést či zajistit provedení jednání, která jsou nutná za účelem platnosti výše
uvedeného postoupení.
17. Aniž by tím byla dotčena obecná povaha výše uvedeného článku, účastníci berou na vědomí a souhlasí, že
Organizátor (či jiná společnost Organizátorem pověřená) je oprávněn kdykoliv přihlášky užívat, rozmnožovat,
upravovat, překládat, digitalizovat, publikovat, revidovat, sdělovat, měnit, převádět či jinak využívat v
souvislosti s jakýmkoli výrobkem adidas či jinak (ale není povinen tak učinit).
18. Účastníkům za postoupení práv podle výše uvedených článků či jiné použití přihlášky v souladu s výše
uvedenými články nepřísluší odměna.
19. Účastníci svou účastí na Soutěži vyjadřují souhlas s tím, že jsou Organizátor a Správce údajů oprávněni
bezplatně používat jméno, fotografii, podobiznu, videozáznam, audiozáznam a obecné údaje o místě
účastníka pro účely publicity a zpravodajství související se Soutěží, a to po nezbytně nutnou dobu z hlediska
organizace a propagace Soutěže. Za tímto účelem účastníci souhlasí, že se uvedené postoupení týká
veškeré podpory nebo médií, bez ohledu na to, zda existujících (v originálu omylem navíc výraz
„Clause“ (článek)? – pozn. překl.), nebo vytvořených v budoucnu, a zahrnuje zejména: propagační
dokumenty, noviny, televizi, časopisy a knihy (papírové i elektronické), internet (včetně internetových
stránek, webcastů, multimediálních odkazů a sociálních sítí) apod.
20. Účastí na Soutěži se účastníci bezpodmínečně a neodvolatelně v rozsahu, ve kterém je to dle platných
právních předpisů možné, vzdávají veškerých osobnostních práv jakékoli povahy v souvislosti s jakýmkoli
dílem obsaženým v přihlášce. Aniž by tím byla dotčena obecná povaha výše uvedených ustanovení,
účastník souhlasí s tím a zajistí, aby Organizátor ani jakákoli jiná společnost nebyla povinna účastníka
uvádět jako autora tohoto díla, nevyžaduje-li to zákon.
21. Vstupem do této Soutěže účastník prohlašuje a zaručuje, že veškerá díla obsažená v jeho přihlášce jsou
jeho vlastními původními díly a nekopírují ani jinak nezahrnují díla třetích osob a že použití přihlášky
Organizátorem nebo jeho spřízněnými osobami neporuší práva duševního vlastnictví třetích osob. Vstupem
do této Soutěže se účastník zavazuje odškodnit Organizátora, Správce údajů a jejich spřízněné osoby,
vedoucí představitele, členy statutárních orgánů, zaměstnance, zástupce, držitele licencí a zákazníky ve
vztahu k jakýmkoli nárokům nebo požadavkům (včetně přiměřených nákladů právního zastoupení)
vzneseným třetími osobami v souvislosti s využitím přihlášky Organizátorem, Správcem údajů, jejich
spřízněnými osobami nebo držiteli licencí nebo vzniklým na základě porušení těchto Podmínek účastníkem.
22. Účastí na Soutěži se účastník zavazuje, že poskytne veškeré další informace související s přihláškou, budeli to Organizátor nebo Správce údajů požadovat.
Zveřejňování
23. Reprodukce či publikace čehokoli souvisejícího se Soutěží je bez předchozího výslovného písemného
souhlasu Organizátora zakázána.
24. Organizátor je oprávněn odstraňovat, zkracovat či pozměňovat text nebo obrázky v přihláškách na
Internetových stránkách.
Výherní ceny
25. V Soutěži lze získat 10 výherních cen, každá v hodnotě přibližně 10 000 eur (dále samostatně jen „Výherní
cena“). Nad rámec deseti výše uvedených Výherních cen lze v Soutěži též vyhrát dvě další Výherní ceny,
které mohou získat pouze osoby, které na základě smluvního vztahu působí jako „kapitáni“ či
„trenéři“ v komunitě adidas Runners. Každá z Výherních cen sestává z 1 poukazu na zájezd pro 1 osobu na
Maledivy (v termínu, který určí Organizátor), kde výherce stráví přibližně 4 dny a noci a bude osobně
navštěvovat Parley Ocean School. Letenku, dopravu, ubytování na cca 4 dny a noci se snídaní, obědem a
večeří poskytne Organizátor dle svého výhradního uvážení. Každý z výherců si bude sám hradit veškeré
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

další výdaje, zejména v souvislosti s vydáním cestovních dokladů (například víz a cestovních pojištění),
které s přijetím Výherní ceny souvisí. Organizátor tyto výdaje nehradí.
Za každých 10 různých osob, které se úspěšně zapojí do Akce RFTO, získá účastník jeden (1) los do
slosování.
Výherce či výherci budou vybráni náhodným losováním, které provede nezávislá osoba či počítač přibližně
dne 20. června 2019. Organizátor výherce uvědomí a poskytne mu pokyny ohledně převzetí Výherní ceny
prostřednictvím e-mailu ve lhůtě dvou týdnů od slosování.
Výherce může Výherní cenu přijmout ve lhůtě 14 dní od výzvy zaslané podle přecházejícího článku; po
uplynutí této lhůty výherce svůj nárok na Výherní cenu ztrácí.
Výherce je povinen si sám zajistit, aby mohl Výherní cenu převzít a využít. Pro vyloučení pochybností se
uvádí, že Organizátor nenese odpovědnost v případě, že bude výherci zamítnut vstup na území státu
Maledivy.
Výherce souhlasí a bere na vědomí, že pokud Výherní cenu převezme, bude hradit veškeré daně či
poplatky související s Výherní cenou.
Výherní cenu nelze vybrat v penězích.
Výherní cenu nelze vyměnit za jinou výhru. Výherní cena je vázána vždy na konkrétní osobu a je
nepřenosná. Výherce se zavazuje Výherní cenu neprodat ani nenabízet k prodeji či využití za jakýmkoli
komerčním či reklamním účelem (včetně nabízení Výherní ceny na internetových aukčních stránkách).
Výherní cena je nedělitelná a lze ji přijmout jen v podobě, ve které je poskytnuta.
Organizátor si vyhrazuje právo Výherní cenu změnit či zrušit. V takovém případě bude náhradní výherní
cena hodnotou přinejmenším odpovídat původní Výherní ceně.
Výherní ceny, které si výherce z jakéhokoli důvodu nepřevezme, zůstávají majetkem Organizátora. Bude-li
Výherní cena odmítnuta, též připadá Organizátorovi.
Nebude-li možné výherce kontaktovat či pokud nepotvrdí převzetí Výherní ceny ve lhůtě 14 dní od výzvy
nebo pokud nebude schopen Výherní cenu z jakéhokoli důvodu využít, vyhrazuje si Organizátor právo
vybrat náhradního výherce; v takovém případě původní výherce ztrácí na Výherní cenu nárok.

Omezení odpovědnosti
37. Organizátor a Správce údajů neodpovídá za žádné náklady či výdaje účastníků související s účastí na
Soutěži. Náklady spojené s užíváním internetu si účastníci hradí sami.
38. Organizátor ani Správce údajů nenese žádnou odpovědnost za i) síť (kabelovou, internetovou či jiné
příslušné sítě), jakékoli narušení počítačového hardwaru nebo softwaru, které by mohlo vést k omezení,
ztrátě příspěvku nebo prodlení s jeho ukládáním, ii) jiné problémy nebo katastrofy jakékoli povahy spojené s
provozem sítě (kabelové, internetové či jiné sítě), Internetových stránek, počítačového hardwaru nebo
softwaru, a iii) chyby při vkládání nebo zpracování osobních údajů, s výjimkou případů hrubé nedbalosti
nebo úmyslného protiprávního jednání Organizátora nebo Správce údajů.
39. Organizátor ani Správce údajů nenese žádnou odpovědnost za nekompatibilitu technologií, v nejširším
smyslu slova, použitých při Soutěži a konfigurací hardwaru a softwaru, které účastníci používají.
40. V nejširším zákonem přípustném rozsahu nenese Organizátor, Správce údajů ani agentury, které se na
Soutěži podílejí, odpovědnost za žádnou ztrátu, škody ani zranění způsobená účastí na Soutěži.
41. V případech, kdy bude výherci Výherní cena doručována poštou, nenese Organizátor žádnou odpovědnost
za jednání nebo opomenutí jakéhokoli kurýra či doručovatele.
42. Pokud se z jakéhokoli důvodu bude Soutěž ubírat jiným než zamýšleným směrem nebo bude patrné, že je
Soutěž v rozporu s platnými právními předpisy, vyhrazuje si Organizátor právo ji zrušit, ukončit, upravit či
odložit, aniž by mu tím vznikla jakákoli odpovědnosti a aniž by účastníkům vznikl jakýkoli nárok na
poskytnutí náhrady.
Zpracování osobních údajů
43. Termín Osobní údaje má význam vymezený v čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679. Pro účely této Soutěže
Osobní údaje zahrnují:
celé jméno
e-mailovou adresu
telefonní číslo
pohlaví
datum narození
adresu bydliště
44. Účast na Soutěži znamená, že jsou Osobní údaje účastníků zpracovávány zpracovatelem údajů, pokud se
na organizaci Soutěže jménem Organizátora podílí (např. jsou Osobní údaje potřeba k zapojení se do
Soutěže a kvůli předání Výherní ceny těm účastníkům, kteří se případně stanou výherci).
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45. Osobní údaje účastníka budou zpracovávány pouze za účelem účasti na Soutěži a budou uchovávány po
dobu nezbytně nutnou pro naplnění tohoto účelu, avšak maximálně po dobu dvou měsíců od skončení
Soutěže. Účastníci jsou oprávněni požádat o přístup ke svým Osobním údajům a/nebo o jejich opravu nebo
vymazání. Pokud účastníci hodlají uplatnit svá práva týkající se zpracování osobních údajů, mohou svou
žádost zaslat na e-mailovou adresu: dataprotection@adidas-group.com.
Vyloučení účastníků
46. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli z účasti na Soutěži vyloučit ty účastníky, kteří poskytli neplatné nebo
nepravdivé přihlášky či neplatné nebo nepravdivé osobní údaje.
47. Organizátor si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení diskvalifikovat osoby, o kterých je zjištěno, že
podvodně zasahují do fungování Soutěže nebo jednají způsobem, který je podle Organizátora v rozporu s
těmito Podmínkami, nebo jednají způsobem, který podle Organizátora jakkoli narušuje chod Soutěže.
48. Organizátor je oprávněn kdykoli na základě přiměřených důvodů účastníky vyloučit či diskvalifikovat, aniž by
tito účastníci měli právo uplatnit vůči Organizátorovi opravné prostředky.
49. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit účastníka v případě nepoctivého jednání, podvodu či jiného porušení
těchto Podmínek (byť jen předpokládaného), aniž by tím účastníkovi vzniklo právo uplatnit vůči
Organizátorovi opravné prostředky. Organizovaná nebo kolektivní účast na Soutěži bude považována za
porušení těchto Podmínek.
50. V případě zákazu Soutěže bude Soutěž považována za neplatnou. Účastníci jsou povinni si sami zajistit
svou právní způsobilost k účasti.
51. Ze Soutěže či jejích výsledků nelze dovozovat žádná práva, vyjma práv uvedených v těchto Podmínkách.
Rozhodné právo a řešení sporů
52. Rozhodnutí Organizátora je konečné a závazné. O výsledcích Soutěže nebude vedena žádná
korespondence.
53. Pokud příslušný soud či jiný příslušný orgán prohlásí jakýkoli článek těchto Podmínek za neplatný nebo
nevymahatelný, bude tento článek považován za zrušený a zbývající články zůstanou v plném rozsahu
platné a účinné.
54. Tyto Podmínky se ve všech ohledech řídí a vykládají v souladu s právním řádem Nizozemska. Veškeré
spory vyplývající z těchto Podmínek nebo s nimi související budou v prvním stupni předloženy k rozhodnutí
příslušným soudům v Amsterdamu, Nizozemsku, za předpokladu, že tím nebudou narušena práva
účastníka na zahájení soudního řízení u jiného soudu příslušného státu v souladu s kogentními
ustanoveními platných právních předpisů.
55. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli tyto Podmínky měnit, aniž by mu tím vznikla jakákoli odpovědnost
vůči účastníkům nebo třetím osobám. Změna Podmínek bude zveřejněna na Internetových stránkách.
56. Organizátor bude Soutěž realizovat v souladu s platnými právními a správními předpisy v oblasti sázek a
hazardních her. Stížnosti nebo otázky týkající se těchto Podmínek a Soutěže lze podávat písemně
společnosti adidas International Marketing B.V. k rukám právního oddělení na adrese Hoogoorddreef 9a,
1101 BA, Amsterdam Z-O, Nizozemsko.
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Slosování RTFO Ocean School pro adidas Runners
SOUHLAS A ZPROŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

1

Zproštění, vzdání se práv a náhrada škody

1.1

Beru na vědomí, že má současná či budoucí účast na jakékoli akci nebo aktivitě organizované společností
adidas či jejím jménem na jakémkoli místě (zejména zájezd na Maledivy, který je předmětem výherních cen
udělených výhercům slosování RTFO Ocean School a která obnáší osobní návštěvu Parley Ocean School)
(dále jen „Aktivity“) s sebou nese určitá rizika. Přijímám a v plném rozsahu přebírám veškerá tato rizika a
možnost újmy na zdraví, úmrtí či ztráty nebo škody na svém majetku v důsledku své účasti na Aktivitách.

1.2

S ohledem na to, že mi společnost adidas, členové jejího statutárního orgánu, vedoucí představitelé,
zástupci, členové koncernu adidas a jeho zástupci (dále jen „Organizátoři“) umožňují účastnit se Aktivit, a
na základě jiného řádného a hodnotného protiplnění, jehož přijetí a dostatečnost se tímto potvrzuje, se
zavazuji k níže uvedenému:
(a)
vzdát se veškerých nároků, včetně nároků týkajících se nedbalosti, vyplývajícím z účasti na Akci,
které bych mohl případně vznést ve vztahu k Organizátorům,
(b)
v nejširším zákonem dovoleném rozsahu Organizátoři nenesou odpovědnost za žádné nároky ani
žaloby jakéhokoli druhu na náhradu škody na majetku nebo újmy na zdraví, které případně utrpím v
souvislosti se svou účastí na Aktivitách, a
(c)
odškodnit, ochránit a zajistit Organizátory ve vztahu k veškerým nárokům a odpovědnosti za
jakoukoli újmu na svém zdraví, zdraví jakékoli třetí osoby nebo za jakoukoli škodu na majetku,
kterou způsobím v důsledku své účasti na Aktivitách.
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Pravidla účasti
Potvrzuji a souhlasím s tím, že má účast na Aktivitách podléhá dodržování níže uvedených podmínek:
(a)
před účastí na Aktivitách absolvovat a dodržovat školení o bezpečnosti a bezpečnostní pokyny,
(b)
před účastí na Aktivitách ani během nich nekonzumovat alkohol,
(c)
nosit při Aktivitách veškeré ochranné oděvy poskytnuté Organizátory nebo jejich jménem,
(d)
uchovávat veškeré vybavení poskytnuté Organizátory nebo jejich jménem na místě a po ukončení
Aktivit jej vrátit zpět na své místo,
(e)
doložit Organizátorovi věk formou stanovenou Organizátory.

3

Zdravotní rizika

3.1

Účast na Aktivitách se nedoporučuje osobám se zdravotním omezením, osobám trpícím srdečním
onemocněním, těhotným ženám (nebo ženám, které by mohly být těhotné) ani osobám, které v minulosti
utrpěly nějaká zranění.

3.2

Prohlašuji, že si podle svého nejlepšího vědomí nejsem vědom žádného důvodu, proč bych se Aktivit
nemohl účastnit, a že v současné době netrpím žádným onemocněním ani zdravotním postižením, které by
mé účasti na Aktivitách bránilo nebo které by touto účastí mohlo být zhoršeno. Uznávám a souhlasím s tím,
že má účast na Aktivitách je založena na předpokladu, že uznávám a přijímám rizika s touto účastí spojená.
Zavazuji se, že budu neprodleně informovat zdravotníka a Organizátory o jakékoli bolesti, obtížích, únavě či
jiných příznacích, které se u mne případně objeví před účastí na Aktivitách, během ní nebo po jejím
skončení. Uznávám, že bude-li to nutné, mohu být požádán, abych účast na Aktivitách ihned ukončil nebo
přerušil. Rovněž souhlasím s tím, že v naléhavém případě budu ošetřen, a dále se zavazuji, že uhradím
veškeré náklady spojené s touto zdravotní péčí a odškodním, ochráním a zajistím Organizátory ve vztahu k
jakýmkoli nákladům nebo nárokům vyplývajícím z této zdravotní péče.

4

Zveřejňování informací

4.1

Tímto bezplatně uděluji Organizátorům a/nebo jakékoli třetí osobě jednající jménem Organizátorů trvalou a
celosvětově platnou licenci užívat mé jméno, podobiznu, fotografii, videozáznam, hlasový záznam, údaje o
výkonu a obecné údaje o místě pro veřejná sdělení, zprávy a/nebo jakoukoli budoucí propagaci a reklamu.
Tímto uděluji svůj souhlas s pořizováním fotografií, filmových záznamů a/nebo nahrávek Organizátory nebo
jejich jménem (samostatně nebo společně označované jako „Obrazový materiál“).

4.2

Tímto postupuji Organizátorům veškerá stávající a budoucí autorská práva a veškerá další práva, právní
tituly a nároky k Obrazovému materiálu, které mi případně přísluší. Souhlasím s tím, že Organizátoři jsou
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oprávněni použít Obrazový materiál v rámci své budoucí propagační činnosti prostřednictvím jakéhokoli
sdělovacího prostředku, a zavazuji se, že ve vztahu k Organizátorům, držitelům jejich licence nebo
postupníkům nevznesu v souvislosti s užíváním Obrazového materiálu žádný nárok na odměnu. Tímto se
zavazuji, že se vzdám jakýchkoli morálních práv, která případně mohu či budu mít, pokud to zákon připouští,
a rovněž obdobných práv, která mi případně vzniknou v kterémkoli státě.

4.3

Organizátorům (a koncernu adidas) rovněž poskytuji trvalou a celosvětově platnou licenci k užívání
veškerých komentářů, názorů, námětů a informací, které s nimi případně mohou sdílet, pro jakékoli účely,
zejména výrobu, prodej, distribuci, reklamu a/nebo propagaci výrobků společnosti adidas a značek adidas
(ve veškerých sdělovacích prostředcích).

5

Obecná ustanovení

Tato dohoda je závazná pro mne, mé nástupce, zástupce, dědice, vykonavatele, postupníky nebo nabyvatele. Pokud
příslušný soud či jiný příslušný orgán prohlásí jakékoli ustanovení podmínek této dohody za neplatné nebo
nevymahatelné, bude tato podmínka považována za zrušenou a zbývající ustanovení podmínek zůstanou platná a
účinná v plném rozsahu. Tato dohoda se řídí a vykládá v souladu s právem Nizozemska. Já (a Zákonný zástupce, jeli to relevantní) potvrzuji, že jsem si tuto dohodu před podepsáním přečetl a porozuměl jí a že jsem si vědom toho, že
podpisem této dohody se vzdávám určitých zákonných práv vůči Organizátorům, která případně mohu mít.
±
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