
Podmínky účasti na akci
Seznamovák UHK 2021
Platební podmínky:

Registrace je závazná a účastník je povinen uhradit cenu seznamovacího kurzu do 7 dnů od registrace,

neuhrazená registrace bude následně stornována.

V případě uhrazení platby a následném odhlášení účastníka z kurzu jsou podmínky stanoveny

takto:

Při odhlášení do 30. 7. 2021 včetně, bude po písemném odhlášení mailem na adresu

seznamovak@suuhk.cz vrácena na účet plátce celá částka. Od 31. 7. do 10. 8. 2021 bude při

odhlášení vrácena na účet plátce částka snížená o storno poplatek ve výši 1000 Kč. V případě

odhlášení po termínu 10. 8. 2021 se zaplacená částka již nevrací. Pokud se účastník 10 dní před

zahájením akce prokáže pozitivním výsledkem testu na SARS- CoV-2, bude mu částka kompletně

vrácena.

Pokud má registrovaný účastník v případě storna možnost za sebe poslat náhradníka, nechť tuto

informaci zašle na email seznamovak@suuhk.cz.

COVID-19:

Při vstupování do autobusu nebo bezprostředně po příjezdu do areálu místa konání akce Seznamovák

UHK 2021 (dále jen „akce“) musíte splnit jednu ze tří podmínek (Covid pass, popř. písemné potvrzení):

● 2 týdny od ukončené dávky očkování

● Do 180 dnů od prodělání onemocnění COVID-19

● Negativní antigenní test ne starší 72 hod. nebo negativní PCR test ne starší 7 dní

Zde uvádíme detailnější znění k opatřením platícím v areálu akce.

Každý účastník je povinen prokázat se pořadateli na místě k tomu určeném potvrzením o negativním

testu na SARS-CoV-2 a/nebo potvrzením o ukončeném očkování proti SARS-CoV-2 a/nebo bude

schopen prokázat imunitu po prodělaném onemocnění SARS-CoV-2 v souladu s platnou a účinnou

legislativou týkající se ochrany obyvatelstva před dalším šířením onemocnění COVID-19 způsobeného

novým koronavirem SARS-CoV-2 (dále jen „legislativa související s pandemií koronaviru“). Pořadatel si

vyhrazuje právo nevpustit účastníka, který by se mu odmítl prokázat shora uvedenými způsoby, do

areálu akce. Účastníci jsou povinni v prostorách areálu akce používat ochranný prostředek dýchacích

cest (nos, ústa), bude-li to vyžadovat platná a účinná legislativa související s pandemií koronaviru.



Účastník bere na vědomí, že pořadatel je oprávněn požádat ho, i prostřednictvím třetí osoby, k

nasazení tohoto ochranného prostředku, v případě jeho neužívání. Jestliže účastník použití shora

popsaného ochranného prostředku odmítne, vyhrazuje si pořadatel právo nevpustit takového

účastníka do prostor akce nebo ho požádat, aby prostory akce opustil a to bez jakékoliv náhrady ze

strany pořadatele.

Účastník je rovněž povinen dodržovat i další případné povinnosti a omezení související s platnou a

účinnou legislativou související pandemií koronaviru.

V případě, že by byl pořadatel z důvodu nedodržení platné a účinné legislativy související pandemií

koronaviru ze strany účastníka sankcionován příslušnými správními orgány, má právo požadovat po

tomto účastníkovi vzniklou újmu.

V celém areálu akce je zakázána konzumace vlastního alkoholu. Po celou dobu akce platí přísný zákaz

užívání drog a jiných omamných látek. Účastník si je vědom, že odpovídá za veškeré škody

způsobené jeho osobou a zjedná nápravu v plné výši na vlastní náklady.

Účastník prohlašuje, že veškeré aktivity po celou dobu konání akce koná na vlastní nebezpečí a

nebude po pořadateli žádat žádnou náhradu za způsobenou újmu na zdraví nebo věci. V místě

konání potvrdí toto prohlášení každý účastník vlastnoručním podpisem po poučení organizátorem o

pravidlech bezpečnosti na kurzu.

Odesláním registračního formuláře souhlasí účastník s následujícími podmínkami:

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, tímto výslovně, bezúplatně, svobodně a dobrovolně uděluji souhlas se

zachycením, uchováním, nakládáním, rozšiřováním, zpracováním a shromážděním své podoby a

osobních údajů uvedených v registračním formuláři, dále zejména ve formě fotografií a videí mé

osoby a osobních údajů ze soutěží a akcí – správcem Studentská unie UHK, z.s., se sídlem Hradecká

1249/6, Hradec Králové, 500 03, IČO: 22754652 (dále jen „správce“).

Beru na vědomí a souhlasím s tím, aby má podoba a osobní údaje byly správcem využity za

účelem:

a) propagačním a náborovým (zveřejňování fotografií, videí a nacionále v tiskovinách, vnitřních

informačních kanálech správce, internetových stránkách a sociálních sítích správce a třetích

osob, kinech a jiných veřejných prostorách a adresátům korespondence správce);

b) informování o akcích a aktivitách správce třetím osobám;

c) zveřejňování výsledků soutěží a účastníků akcí správce;

d) statistické a evidenční účely správce.



Tímto uděluji svolení k užívání své podoby ve formě fotografií a videí správcem ke shora uvedeným

účelům na dobu neurčitou.

Prohlašuji, že si jsem plně vědom svých práv podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména podle ustanovení § 11, § 12 a § 21, tedy jsem si

vědom, že správce je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů třetí osoby, a dále že tento

uvedený souhlas poskytuji na shora uvedenou dobu a mohu jej kdykoliv odvolat u správce.

Podmínky v souvislosti s nařízením vlády se mohou měnit podle aktuálních vládních nařízeních.

V Hradci Králové dne 12. 7. 2021
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