Všeobecné obchodní podmínky
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí registrace do závodu.
2. Registrace do závodu se otevírá zpravidla 3 měsíce přede dnem konání závodu a
probíhá na stránkách klubu https://zavody.ipscznojmo.cz/
3. Lhůta pro připsání platby startovného je stanovena na 7 dnů od přihlášení. Platbu
proveďte převodem na bankovní účet, který jste obdrželi po potvrzení registrace
s uvedením přiděleného variabilního symbolu. Platba v hotovosti na místě je možná
pouze po domluvě s pořadatelem.
4. Každý registrovaný závodník je povinen zadat při registraci svoji platnou emailovou
adresu. Zadáním špatné emailové adresy ztrácíte možnost být informováni o
případných změnách, o potvrzení přijetí registrace nebo o potvrzení platby.
5. Startovné je nevratné v případě, že je registrace do závodu zrušena ze strany
závodníka v době kratší než 30 dnů před konáním závodu. V takovém případě je
účtován storno poplatek ve výši 100 % ze zaplaceného startovného ve prospěch
pořadatele.
5.1. Startovné je v plné výši převoditelné na jiného závodníka v rámci závodu.
5.2. V případě zrušení registrace delší než 30 dnů před konáním závodu je startovné

vráceno převodem na běžný účet ve lhůtě 21 dnů.
5.3. Pokud má být platba startovného provedena v hotovosti na místě v den závodu a

registrovaný závodník se na závod nedostaví, je povinen toto startovné přesto uhradit.
5.4. V případě přesunu závodu na jiný termín, lze startovné převést jako kredit na jiný

závod nebo vrátit v plné výši. Požadavek musí být oznámen pořadateli do 21 dnů od
zveřejnění změny termínu.
5.5. V případě zájmů absolvovat závod jako sponzor v prematchi, je účtován poplatek ve

výši 1000,- Kč nebo 40 Eur ke startovnému. Na účast v prematchi jako sponzor není
právní nárok.
5.6. V případě zájmu o „speed tiket“ je účtována přirážka ve výši 100% hodnoty

startovného. Počet speed tiketů určí pořadatel.
6.

Každý závodník je povinen pomáhat při lepení terčů a zvedání kovů dle potřeb závodu a
pokynů RO.

7.

Přesuny ve squadech jsou možné pouze se souhlasem pořadatele za předpokladu, že
v požadovaném squadu je místo nebo se souhlasem dotyčného.

8. Pro zařazení závodníka do „Poháru“, musí registrovaný závodník odstřílet minimálně

polovinu ze všech závodů, které jsou v rámci Poháru vypsány. Do vyhodnocení se
započítávají nejlepší výsledky z poloviny absolvovaných závodů + 1 závod. Pohár se
vyhodnocuje na základě závodníkova „ALIASU“, který každý střelec uvádí při registraci
do závodu. Je povinnost každého závodníka překontrolovat správnost zadávaného Aliasu.

