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Všichni sportovci a BC3 sportovní asistenti, kteří se budou účastnit BISFed turnajů musí mít platnou BISFed 
sportovní licenci. Licence získá a platí národní členská organizace, ke které sportovci a BC3 sportovní asistenti patří. 
Národní členská organizace garantuje, že sportovci a BC3 sportovní asistenti byl obeznámeni a souhlasí s 
podmínkami uvedenými v tomto dokumentu.  

  

Pro získání licence souhlasím s níže uvedenými podmínkami:   

   

1. Být natáčen a vysílán prostřednictvím televizního obrazu, fotografován a jinak zaznamenáván během jakéhokoliv 
BISFed turnaje. Můj zaznamenaný obraz spolu s mým jménem, hlasem, informacemi o mé osobě či s mým 
sportovním výkonem, může být použit v jakémkoli obsahu či formátu prostřednictvím médií nebo technologií, ať 
již existujících nebo vytvořených v budoucnosti, organizací BISFed nebo třetími stranami (včetně členů a partnerů 
BISFed). A to během i po skončení BISFed turnaje, po neomezenou dobu a bez náhrady (finanční nebo jiné), a to 
ve spojitosti s podporou a propagací turnajů BISFed, paralympijského hnutí a MPV, a to komerčně a nekomerčně.   

   
2. Všechny fotografie a videa pořízené mnou na BISFed turnajích, včetně těch, na kterých jsou ostatní sportovci na 

oficiálních sportovištích v místě konání BISFed turnaje, budou použity výhradně pro osobní a nekomerční účely, 
pakliže organizace BISFed neposkytla předchozí písemný souhlas nakládat s nimi jinak.   

   
3. Dodržovat Etický kodex BISFed, klasifikační pravidla BISFed a všechny ostatní pravidla a předpisy, které se vztahují 

k mé účasti na BISFed turnajích. Dokumenty s těmito podmínkami mohou být časem aktualizovány a tyto 
dokumenty, či odkaz na ně, lze nalézt na webové stránce BISFed nebo je lze získat na základě písemné žádosti na 
ústředí BISFed. Chápu, že se má za to, že jsem tyto dokumenty četl a pochopil.    

   
4. Rozumím, že přihlašování na BISFed turnaje je možné pouze prostřednictvím národního paralympijského výboru 

(NPV), nebo, pokud v daném případě existuje, příslušného řádného člena organizace BISFed (ČFSH), v obou 
případech pouze pokud můj NPV nemá pozastavené členství v MPV.   

   
5. Přijímám kritéria způsobilosti, kvalifikace a účasti stanovená organizací BISFed pro různé typy BISFed turnajů.   

   
6. Budu dodržovat zásady fair play, nenásilí a budu se chovat vhodně v průběhu BISFed turnajů.   

   
7. Budu dodržovat antidopingový kód a zejména nebudu užívat, držet ani obchodovat s žádnými látkami nebo 

využívat metody zakázané platným seznamem látek zakázaných světovou antidopingovou organizací WADA. 
Souhlasím také s tím, že antidopingové organizace a orgány činné v trestním řízení a pohraniční služba mohou 
sdílet moje osobní data s organizací BISFed, a to ve věci prosazování antidopingového kodexu. BISFed bude moci 
sdílet relevantní informace s třetími stranami. Souhlasím také, že budu absolvovat Anti-dopingový vzdělávací 
program stanovený BISFed.   

   
8. Nebudu se účastnit ani podporovat žádné činnosti související s hazardními hrami ani sázkami souvisejícími s 

BISFed turnaji. Konkrétně nebudu sázet na sebe, na svůj tým nebo na konkurenta (zda vyhraje nebo prohraje). V 
hazardu zabráním vždy také členům své rodiny nebo přátelům; Nebudu s nikým sdílet žádné informace týkající se 
sportovních výkonů konkurentů účastnících se BISFed turnaje. Nikdy nepřijmu peníze ani žádnou výhodu 
výměnou za ovlivnění výsledku hry.   

   
9. Budu vždy dodržovat všechna pravidla a nařízení BISFed o reklamě, sponzorství, propagaci a ochranných 

známkách výrobců na oblečení a sportovním vybavení.   

  
10. Rozumím, že pokud nemám plnou právní způsobilost nebo jsem k datu, kdy jsem získal sportovní licenci BISFed, 

nedosáhl plnoletosti v zemi, ve které jsem trvalým residentem, musí s tímto dokumentem souhlasit osoby, které 
jsou pověřeny za mě v těchto případech jednat, dle platných zákonů a nařízení dané země.   
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SBĚR OSOBNÍCH DAT   

Ohledně osobních dat souhlasím s níže uvedeným:   

Potvrzuji, že informace, které jsem o sobě poskytl na platformu BISFed (osobní údaje) jsou pravdivé, úplné a přesné.  

V souladu s právními předpisy o ochraně údajů vztahujícími se na BISFed sportovní události, přijímám a souhlasím, že:   

   
1. Moje osobní údaje shromažďuje můj NPV nebo řádný člen organizace BISFed pro ČR a organizační výbory turnajů 

(LOC),  a že tyto moje osobní údaje jsou uloženy a používány těmito sportovními organizacemi (včetně převodu 
nebo uložení na zabezpečené nebo smluvně uzavřeném serveru organizace BISFed), odpovědnou hostitelskou 
vládou, policií a pohraniční službou, bezpečnostními agenturami a podobnými organizacemi oprávněnými 
organizací BISFed za účelem, a to pouze v nezbytném rozsahu, zajištění mé účasti na BISFed turnaji nebo za účelem 
zajištění organizace BISFed turnaje.   

   
2. Moje osobní údaje, případně včetně příslušných citlivých osobních údajů, jsou převedeny ke třetím stranám a 

zpracovávají se dle potřeby tak, aby mi byla udělena akreditace pro BISFed turnaje.   

   

3. BISFed, LOC a třetí strany mohou mezi sebou sdílet mé osobní údaje za účelem vyšetřování a/nebo stíhání, a to 
za porušení jakýchkoli ustanovení ohledně BISFed turnajů, pravidel nebo vnitřních směrnic a stanov.   

   

PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM   

Rozumím, že mám právo na přístup a opravu svých osobních údajů, které má o mé osobě organizace BISFed, dle 
zákonů o ochraně osobních údajů, a to kontaktováním svého NPV, nebo řádného člena organizace BISFed, který se v 
případě potřeby obrátí na BISFed. Také rozumím, že můžu kdykoli svůj souhlas zrušit, čímž již nadále nebudu moci 
soutěžit na BISFed turnajích.   

   
PŘIJETÍ SPORTOVNĚ-TECHNICKÉ NEJVYŠŠÍ AUTORITY   

Uznávám a přijímám, že sportovně-technická pravidla (což jsou všechna pravidla týkající se soutěže a hry) a klasifikační 
pravidla na všech BISFed turnajích jsou řízeny a nastavovány BISFed a že případné spory vyřeší BISFed, jehož 
rozhodnutí o těchto věcech je konečné a vynutitelné.    

   

Uznávám a přijímám, že veškerá rozhodnutí týkající se sportovně-technických a klasifikačních pravidel nepodléhají 
dalším odvoláním nad rámec rozhodnutí v odvolacím procesu popsaném v příslušných sportovně-technických nebo 
klasifikačních pravidlech a nařízeních aplikovatelných na příslušeném BISFed turnaji, na kterém soutěžím. Nebudu 
vznášet žádné další nároky, iniciovat rozhodčí či soudní řízení, ani hledat nějaké další formy ochrany u jakýchkoliv 
dalších soudů či tribunálů ve vztahu k těmto rozhodnutím.   

   
PŘIJETÍ ZÁVĚREČNÉHO ROZHODNUTÍ   

Souhlasím s tím, že jakýkoli spor mimo oblast sportovně-technických či klasifikačních pravidel vzniklý během doby 
trvání mojí licence (pokud neexistuje žádný jiný postup pro konečné řešení sporů) je třeba předložit výhradně 
nezávislému panelu určenému BISFed. Jazykem řízení je vždy angličtina. Rozhodnutí nezávislého panelu určeného 
BISFed jsou konečné, neodvolatelné a vymahatelné. Tímto se vzdávám práva na vznášení dalších nároků, iniciovaní 
rozhodčích či soudních řízení, a hledání dalších forem ochrany u jakýchkoliv dalších soudů či tribunálů.   

   

DISCIPLÍNA   

Rozumím, že pakliže nebudu dodržovat podmínky uvedené v tomto dokumentu, vyplynou mi z tohoto chování 
disciplinární opatření stanovené organizací BISFed.   
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PŘIJETÍ RIZIKA A OSVOBOZENÍ OD POŽADAVKŮ   

Potvrzuji a rozumím, že se účastním BISFed turnajů na vlastní riziko, vždy přijmu veškerá přiměřená opatření, abych 
ochránil sebe a ostatní závodníky, činovníky a diváky před zraněními a škodami. Rovněž uznávám, že jsem zodpovědný 
za všechna zařízení, adaptivní vybavení a svůj majetek, který přináším během turnaje na jakákoliv sportoviště, a že 
LOC a BISFed nenesou jakoukoliv odpovědnost za ztráty a poškození takového zařízení, adaptivního vybavení či 
majetku.  

  

Zbavuji LOC, BISFed, jejich příslušné výkonné členy, ředitele, činitele, zaměstnance, dobrovolníky, smluvní 
spolupracovníky a zástupce, z jakékoliv zodpovědnosti (v rozsahu stanoveném zákonem) za jakékoliv ztráty, zranění či 
škody způsobené mi v souvislosti s mou účastí na jakékoliv soutěži BISFed.    

   

PRÁVNÍ PŘEDPISY   

Tato dohoda je vytvořena v souladu s právními předpisy Velké Británie.   

 

 

  

Já, .............................................................................................(jméno) jsem byl obeznámen a souhlasím s podmínkami 
a předpisy uvedeném v tomto dokumentu.  

  

Dne:  

  

Za členskou národní organizaci:  

 

 

  

.....................................................................................................  

Česká federace Spastic Handicap  

  

  

  
  


