
Pravidla soutěže 

Král Jizerských hor – 50 km v bílé stopě Standy Řezáče – 2. ročník 

Název soutěže:  Král Jizerských hor: 50 km v bílé stopě Standy Řezáče 

(2. ročník) 

Organizátor/pořadatel:  Slavia pojišťovna Sport team z.s., se sídlem Praha 4 - Krč, 

Pacovská 2104/1, 140 00 zapsaného ve spolkovém rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 7085 

Druh akce:    individuální sportovní soutěž  

Termín soutěže:   v období od 13. 12. 2021 do 31. 3. 2022 

Princip soutěže: projetí Jizerských hor nadefinovanou trasou na běžkách při 

respektování daných průjezdných bodů – klasický styl i volná 

technika (bruslení) 

Podmínky pro absolvování:  Každý účastník musí soutěž absolvovat na běžkách a projet trasu 

Jizerské padesátky všemi 5 danými povinnými průjezdnými 

body, na kterých se vyfotí (udělá selfie), a zaslat fotky na e-mail 

organizátora kral50@slavia-pojistovna.cz do 31. 3. 2022. 

 Účastník nemusí startovat z Bedřichova, ale z jakéhokoli místa 

tratě, nicméně je povinen oběhnout celý okruh. Účastník si může 

rozdělit okruh i na více dnů, ale vždy musí začínat v místě, ve 

kterém závod přerušil. 

 Akce se smí účastnit pouze osoby starší 15 let. Účastníci do 15 

let se mohou akce zúčastnit pouze za doprovodu osob starších 

18 let. 

Účastník je povinen dodržovat aktuální platná vládní 

protipandemická nařízení v termínu účasti na akci.  

Odměny pro účastníky:  Prvních 500 účastníků, kteří splní podmínky soutěže, získá 

profesionální čepice na běžky podepsané Stanislavem Řezáčem 
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v designu Slavia pojišťovna Sport Teamu, z nichž 10 

vylosovaných účastníků získá profesionální bundu na běžky 

v designu Slavia pojišťovna Sport Teamu.  

Vyhlášení soutěže: Losování o 10 bund proběhne na počátku dubna 2022. Bundy 

budou zaslány na adresy vylosovaných. Pokud to možnosti a 

situace dovolí, proběhne společné setkání výherců s panem 

Stanislavem Řezáčem, mistrem České republiky v běhu na 

kolečkových lyžích a členem Síně slávy Visma Ski Classics, a to 

v průběhu dubna 2022 (nejpozději května 2022), kde předá 

vylosovaným podepsaný certifikát o absolvování soutěže. 

Termín dodání fotek:            Po dokončení Vašeho závodu kdykoli, nejpozději do 31. 3. 2022. 

Konkrétní povinné průjezdné body/5 foto-pointů: 

1. Jizerka (parkoviště) 

2. Smědava 

3. Knajpa 

4. Olivetská hora (vrchol) 

5. Nová Louka 

 

Pravidla a podmínky soutěže:  

Povinností každého účastníka soutěže je projetí povinných bodů (foto-pointů) daných 

pořadatelem soutěže.  

Každý účastník je tedy povinen absolvovat trať Jizerské padesátky se všemi zadanými body, 

ve kterých je jeho povinností pořídit si vlastní foto – tedy selfie z každého bodu. 

Po dokončení celého individuálního závodu, tedy splnění a projetí všech zadaných 

průjezdných bodů, je povinností každého účastníka zaslat veškeré fotografie ze všech těchto 

bodů (foto-pointů) na e-mail organizátora: kral50@slavia-pojistovna.cz. Taktéž i s uvedením 

své adresy pro odeslání odměny za absolvování závodu.  

Organizátor/pořadatel prověří zaslané, výše zmíněné materiály a v případě uznání správného 

absolvování poté na jejich základě zašle účastníkovi danou odměnu. Bude-li mít pořadatel 
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podezření, že soutěžící porušil, obešel, či se pokusil porušit či obejít Pravidla soutěže, má 

pořadatel právo nepřiznat soutěžícímu výhru v soutěži.  

Prvních 500 účastníků, kteří celý závod dokončí a splní projetí tratě Jizerské padesátky 

se zadanými průjezdnými body a zašle požadované selfies, dostane od organizátora/pořadatele 

závodu sportovní profi čepici na běžky podepsanou Stanislavem Řezáčem, v designu Slavia 

pojišťovna Sport teamu. Ty se budou odesílat na adresy účastníků průběžně, nejpozději 

do dubna 2022.  

Z nichž 10 vylosovaných účastníků má možnost získat sportovní profi bundu na běžky, taktéž 

v designu Slavia pojišťovna Sport teamu. Losování o 10 profi bund proběhne na počátku 

dubna 2022. Bundy budou zaslány vylosovaným na jejich adresy. Pokud to možnosti a situace 

dovolí, proběhne společné setkání výherců s panem Stanislavem Řezáčem, a to v průběhu 

dubna 2022 (nejpozději května 2022), kde předá vylosovaným podepsaný certifikát 

o absolvování soutěže. 

Každému dalšímu, kdo již bude nad limitem 500 účastníků, zašleme fotografii pana 

Stanislava Řezáče s jeho podpisem a případně další věcné ceny. 

Rozhodující je datum a čas přijetí e-mailu od účastníka s požadovanými materiály a 

splnění všech podmínek soutěže. 

Upozornění: 

Účastníci souhlasí s použitím zaslaných fotografií k marketingovým účelům, resp. 

uveřejněním fotografií na sociální síti Facebook, a dalších sociálních sítích používaných 

pořadatelem/organizátorem soutěže, stejně tak souhlasí se zveřejněním fotografií 

prostřednictvím www stránek pořadatele - https://www.slaviapojistovnasportteam.cz/ 

Dále aktem zaslání požadovaných materiálů na e-mail organizátora/pořadatele, účastníci 

souhlasí s uchováváním jejich e-mailových adres, které organizátor/pořadatel uloží do své 

databáze pro možnost informování v případě konání dalších akcí organizátora/pořadatele. 

Pořadatel nenese odpovědnost za průběh konání celého závodu a nenese odpovědnost 

za zdraví a život účastníka během celého závodu. Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv 

škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí na této akci nebo jejím 

sledování. Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé účastníkům, ani za škody jimi způsobené. 



Informace o ochraně osobních údajů:  

Správcem osobních údajů je pořadatel. Soutěžící svou účastí v soutěži bere na vědomí, že 

v souvislosti s konáním této soutěže dochází v souladu s příslušnými právními předpisy 

ke zpracování jeho osobních údajů, a to výlučně za účelem realizace této soutěže 

dle uvedených Pravidel (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany pořadatele a 

organizátora), a to v rozsahu jméno a příjmení, adresa výherce za účelem zaslání odměn. 

Osobní údaje budou užity výlučně̌ za účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, 

a to na dobu trvání soutěže dle uvedených Pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení 

Pravidel, předání a realizace výher. Osobní údaje výherců budou z důvodů organizace soutěže 

uchovávány po dobu 3 let. 


