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Článok I.

Všeobecné ustanovenia

Tieto Všeobecné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami, kedy na jednej
strane je kynologický klub Obedience Slovakia, o.z. so sídlom Reca 640, 925 26 Reca,
registrovaný 14.4.2011 Ministerstvom vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-374 93 ako
organizátor oficiálnych skúšok / pretekov Obedience / Rally Obedience (ďalej len
„Organizátor“) a na strane druhej je majiteľ psa alebo psovod - účastník oficiálnej
skúšky/pretekov Obedience / Rally Obedience (ďalej len „Účastník“).
Článok II.

Podmienky účasti na oficiálnych skúškach/pretekoch Obedience

1. Organizátorom oficiálnych skúšok/pretekov Obedience /Rally Obedience (ďalej len
„podujatie“) je kynologický klub Obedience Slovakia, o.z. so sídlom Reca 640, 925 26
Reca, Slovensko.
2. Tieto Všeobecné podmienky sú platné pre všetkých Účastníkov podujatia vo všetkých
triedach.
3. Na podujatí je ako Účastník oprávnený zúčastniť sa každý, kto spĺňa všetky požiadavky
stanovené Organizátorom v týchto Všeobecných podmienkach, uvedené v propozíciách
podujatia, alebo iných platných dokumentoch vydaných Organizátorom podujatia pre danú
skúšku / preteky vo všetkých triedach.
Článok III.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Registrácia

Registrácia na oficiálne skúšky / preteky vytvára vzťah medzi Organizátorom a fyzickou
osobou definovanou ako Účastník oficiálnej akcie. Tento vzťah nemôže byť na strane
Účastníka nahradený zastupovaním inou fyzickou alebo právnickou osobou (z dôvodu
poskytnutia a ochrany osobných údajov).
Jediným spôsobom registrácie na podujatie je formou písomnej prihlášky vo formáte a
obsahu, ktorá je prístupná na webovej stránke Organizátora www.dog-obedience.sk.
Súčasťou registrácie je aj platobný systém určený na úhradu účastníckeho príspevku
(ďalej len „štartovné“).
Prihláška je organizátorom akceptovaná, pokiaľ obsahuje všetky povinné údaje a tieto
údaje sú v zhode s podmienkami účasti, a v stanovenom termíne a výške je uhradené
štartovné.
Registrácia priamo na podujatí v mieste prezentácie je možná iba za predpokladu
osobitne vydaného súhlasu Organizátorom, ktorého základnou podmienkou je, že zvolená
trieda nebude v čase konania podujatia už naplnená účastníckym limitom, ktorý stanovuje
Organizátor.
Organizátor má právo vopred stanoviť limit počtu registrovaných Účastníkov v jednotlivých
triedach, a to z bezpečnostných, logistických a kapacitných dôvodov v zmysle
skúšobného poriadku.
Riadne vyplnené Prihlášky Účastníkov sú do zoznamov a katalógov zaraďované v poradí,
v akom boli k rukám Organizátora doručené.
Na konkrétne podujatie sa každý Účastník môže zaregistrovať s jedným psom iba do
jednej triedy. V prípade štartu s viacerými psami poradie na skúške určí organizátor tak,
aby to nemalo negatívny vplyv na zdravie Účastníka alebo jeho psa, alebo aby to
neohrozilo športovo – technický priebeh podujatia.

Článok IV.

Platnosť a akceptovanie prihlášky

1. Prihláška, ktorá nie je súčasne doložená platbou štartovného pripísanou na účet
Organizátora najneskôr v deň uzávierky prihlášok, je neúplná a zo strany Organizátora je
považovaná za neplatnú. Organizátor rozhodne, či takúto prihlášku ponechá v evidencii
pre ďalšiu komunikáciu s Účastníkom. Účastníkovi v uvedenom prípade nevzniká žiaden
nárok na ponechanie prihlášky v evidencii, ani nárok na štart, a to ani po zaplatení dlžného
štartovného po termíne splatnosti. Rozhodnutie o konečnom posúdení neplatnej prihlášky
ostáva vo výlučnej kompetencii Organizátora.
2. Organizátor má právo neakceptovať prihlášku a neumožniť štart na podujatí, a to aj v
prípade uhradenia štartovného ak:
a) Účastník uviedol v prihláške neúplné, nepresné alebo klamlivé údaje,
b) Účastník sa prihlásil na oficiálne podujatie so psom, ktorý bol v minulosti vylúčený
z dôvodu agresivity,
c) Účastník bol v minulosti z účasti na oficiálnych podujatiach Obedience vylúčený,
d) Účastník s prihláseným psom nespĺňajú podmienky na zaradenie do zvolenej triedy
e) bez udania dôvodu.
Článok V.

Štartovné a potvrdenia účasti

1. Platba štartovného
a) Štartovné určuje Organizátor v propozíciách podujatia.
b) Výška štartovného môže závisieť od dátumu registrácie a dátumu platby štartovného.
Účastník je povinný uhradiť štartovné v takej výške, v akej je predpísané pre deň, kedy
budú finančné prostriedky pripísané na účet Organizátora.
c) Pri zaplatení inej (nižšej) sumy ako je predpísaná suma štartovného, považuje
Organizátor takúto platbu za neúplnú a môže ju z ďalšieho procesu registrácie vylúčiť.
e) V prípade, ak má byť jednou platbou uhrádzaná suma za viacerých Účastníkov, musí
byť o tom Organizátor vopred písomne upovedomený, musí s takouto platbou vysloviť
písomný súhlas a má právo stanoviť ďalšie podmienky (napr. môže požadovať rozpis
Účastníkov mailom).
f) Platba štartovného je možná iba bezhotovostne bankovým prevodom na účet určený
Organizátorom.
2. Potvrdenia
Odoslaním prihlášky elektronicky sa Účastníkovi automaticky vygeneruje správa o prijatí
prihlášky. Zaradením do katalógu a obdržaním časového harmonogramu podujatia
organizátor potvrdzuje prijatie platby a akceptovanie štartu na dané podujatie po splnení
všetkých určených podmienok. Organizátor nemá povinnosť vydávať iné druhy potvrdení
podľa individuálnych požiadaviek Účastníkov.
Článok VI.

Zrušenie prihlášky, vrátenie štartovného

1. Zaplatené štartovné Organizátor po termíne uzávierky nevracia, hradí z neho náklady,
ktoré mu vznikli v súvislosti s organizáciou podujatia.
2. Ak Účastník v minulosti nezaplatil štartovné na akciu, ktorej sa nezúčastnil, ale bol na ňu
prihlásený, Organizátor môže jeho súčasnú prihlášku odmietnuť, aj v prípade, ak účastník
štartovné uhradil (aj spätne poukázanú platbu). Po takomto odmietnutí prihláseného
účastníka sa zaplatené štartovné vracia.

3. Registrovaný Účastník, ktorý sa nedostaví na prezentáciu včas taktiež nemá nárok na
vrátenie štartovného príspevku.
Článok VII.

Bezpečnosť Účastníkov

1. Podujatie sa uskutoční za každého počasia. Organizátor si však vyhradzuje právo zrušiť,
alebo prerušiť podujatie v prípade vážneho nebezpečenstva akým môže byť, ale nie len,
extrémny výkyv v teplote vzduchu, inak mimoriadne nepriaznivé počasie, nebezpečenstvo
teroristického útoku a iné vopred nepredvídateľné udalosti a okolnosti, ktoré by mohli
ohroziť zdravie a bezpečnosť Účastníkov, členov organizačných tímov a divákov. V
takomto prípade nemá Účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku a ani jeho časti.
2. Organizačné a bezpečnostné pokyny týkajúce sa účasti na podujatí oznámi Organizátor
Účastníkom podujatia vhodným spôsobom včas pred konaním podujatia (e-mailom,
zverejnením na webovej stránke Organizátora). Každý Účastník je povinný tieto pokyny a
opatrenia z nich vyplývajúce dodržiavať.
3. Každý Účastník podujatia je povinný rešpektovať a dodržiavať pokyny počas celej doby
trvania podujatia.
Článok VIII.

Účasť psov

1. Všetky súťažiace psy musia byť označené transportérom (mikročipom), zaočkované
a odčervené v zmysle veterinárnych predpisov. V deň podujatia musí Účastník predložiť
veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote minimálne 21 dní a maximálne
1 rok pred pretekmi, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Odporúča sa v predstihu
vakcinovať aj proti kotercovému kašľu (infekčná laryngotracheitída).
2. Všetky súťažiace psy musia byť klinicky spôsobilé. Psy trpiace nákazlivými chorobami,
majúce parazity, červy, svrab, psy agresívne a ostatné v zmysle skúšobných pravidiel sa
pretekov zúčastniť nemôžu a budú z podujatia vylúčené.
3. Súťažiace psy nesmú javiť známky agresie voči ľuďom alebo iným psom. Mali by byť
dobre socializované a mať zvládnutú minimálne základnú poslušnosť.
4. Háravým sučkám sa účasť povoľuje iba na základe rozhodnutia organizátora. Účastníci
háravých sučiek sa riadia pokynmi rozhodcu alebo stewarda. Účasť háravej sučky sa
nahlasuje najneskôr pri prezentácií. Háravé sučky nemajú prístup na plochu pred ani
počas pretekov, kde sa súťaží a nezdržiavajú sa ani v blízkosti súťažného priestoru.
5. Z nominácie sú vylúčené sučky, ktoré rodili menej ako 8 týždňov pred pretekom, alebo
očakávajú pôrod do 4 týždňov odo dňa pretekov.
6. Pri prezentácií musí Účastník predložiť Výkonnostnú knižku za každého psa
nastupujúceho do triedy/úrovne 2.
7. Po dobu akcie je zakázané používať elektrický, sťahovací alebo ostnatý obojok.
8. V prípade porušenia ktoréhokoľvek ustanovenia bodov 1 až 7 čl. VII. budú psy z podujatia
vylúčené bez nároku Účastníka na vrátenie štartovného.
9. Účastník je povinný zabezpečiť psovi dostatok potravy, vody a odpočinku po celú dobu
podujatia.
10. Účastník je povinný zaistiť psovi dostatočné venčenie, aby nedochádzalo k znečisťovaniu
súťažných priestorov. Ak pes znečistí súťažné priestory, je psovod povinný ihneď ich
upratať.

Článok IX.

Vylúčenie zodpovednosti

1. V prípade, ak je Organizátor nútený z dôvodov vyššej moci, počasia, hrozby terorizmu
alebo inej zdravie a bezpečnosť ohrozujúcej udalosti podujatie v deň pred začiatkom,
alebo už v priebehu celé podujatie zrušiť, nevzniká Účastníkom nárok na vrátenie
štartovného, a to aj vzhľadom ku skutočnosti, že na strane Organizátora vznikli náklady
na prípravu podujatia už v čase pred samotným aktom zrušenia.
2. Všetci Účastníci pretekajú na vlastnú zodpovednosť. Organizátor nezodpovedá za žiadne
materiálne škody, straty na majetku ani škody na zdraví súvisiace s účasťou na podujatí
Účastníka a ani s cestou do miesta konania a pobytom Účastníka v mieste konania
podujatia. Je na zodpovednosti Účastníka, aby si individuálne a vo svojom mene
zabezpečil poistenie podľa vlastného uváženia.
3. . Účastník je v plnej miere zodpovedný za súťažiaceho psa počas priebehu konania
podujatia, aj po jej skončení. Za všetky škody spôsobené psom na majetku, či zdraví osôb
zodpovedá výlučne Účastník. Nesie plnú zodpovednosť za svojho psa a škody spôsobené
je povinný bezodkladne ohlásiť organizátorovi podujatia, ihneď po ich zistení a po dohode
s príslušnou osobou škodu uhradiť v stanovenej výške. Organizátor nezodpovedá za
uhynutie psa počas pretekov.
Článok X.

Ochrana osobných údajov a súvisiace procesy

1. Organizátor spracúva osobné údaje Účastníkov v súlade s Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“) a zákonom č. 18/2018 o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
2. Podmienky spracovávania osobných údajov a špecifikácie konkrétnych osobných údajov,
so spracovaním ktorých Účastník vyslovuje súhlas sú obsiahnuté v dokumente GDPR
(oboznámenie so spracúvaním osobných údajov).
3. Pripísaním finančných prostriedkov za štartovný príspevok na účet Organizátora Účastník
súhlasí, že fotografie, filmové zábery, rozhovory a iné formy záznamu Účastníka súvisiace
s jeho účasťou na podujatí, ktoré je vždy verejné, sú k dispozícii pre potreby Organizátora
bez predošlého súhlasu Účastníka. Organizátor si vyhradzuje právo uvedené záznamy
archivovať a verejne publikovať vo všetkých formách. Účastníkovi nevzniká žiaden
finančný, materiálny alebo iný nárok v prípade publikovania dokumentácie.
Článok XI.

Záverečné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné podmienky boli revidované s účinnosťou od 1.1.2022 a platia bez
časového obmedzenia. Organizátor si vyhradzuje právo zmien a doplnenia týchto
Všeobecných podmienok účasti na podujatí kedykoľvek to bude nutné.

