
 
 

 

 

 

 

 

 

V rámci projektu MIMINKA DO DLANĚ pořádáme charitativní běhy s cílem upozornit 
na problematiku předčasného porodu, vyzdvihnout špičkovou úroveň české 
neonatologie a finančně podpořit konkrétní neonatologická oddělení, která o 
předčasně narozená miminka pečují. Také chceme podpořit rodiče, kteří tráví 
aktuálně s dětmi čas na neonatologickém oddělení a vzkázat jim, že v tom nejsou 
sami. Cílem akce je spojit se, užít si hezký a smysluplný den a ukázat našim dětem, 
že i takto se dá pomáhat. A samozřejmě obdarovat novorozenecká oddělení tím, co 
aktuálně nejvíce potřebují. Startovné poputuje na podporu konkrétního 
neonatologického oddělení, kde o předčasně narozené děti s láskou pečují. 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY AKCE 

Tyto podmínky se vztahují na Běh a procházku pro MIMINKA DO DLANĚ ČR konaný 
dne 7. 5. 2023. 
 
ORGANIZÁTOR: 
Nedoklubko, z.s. 
V Olšinách 82 
100 00 Praha 10 
IČ: 265 96 784 
E-mail: info@nedoklubko.cz 
Web: www.nedoklubko.cz 
  
Úvodní ustanovení 

Registrací dle těchto podmínek vzniká smluvní vztah mezi organizátorem                                   
a účastníkem akce. 

Účastníkem akce může být pouze osoba splňující předpoklady stanovené těmito 
podmínkami.  

 

 



 
 

 

Všeobecná ustanovení 

Akce se mohou účastnit osoby kteréhokoliv věku. Osoby mladší 18 let registruje 
zákonný zástupce. 

Účastník před akcí obdrží elektronicky, na e-mail uvedený při registraci, unikátní 
startovní číslo a podrobné informace k akci. 

Akce je pořádána virtuální formou. Registrovaní účastníci mohou v den konání akce 
běžet nebo jít na procházku kdekoliv v ČR v průběhu celého dne.  

Každý účastník v rámci registrace vybere, které neonatologické oddělení si přeje 
obdarovat. Organizátor se zavazuje využít registrační poplatek účastníka na nákup 
vybavení pro jím vybranou nemocnici a na pokrytí nákladů spojených s organizací 
této akce. 

Cílem akce je obdarovat neonatologická oddělení vybavením, které si sami vyberou 
a také uběhnout a ujít společně co nejvíce kilometrů a symbolicky tím vyjádřit 
sounáležitost s předčasně narozenými dětmi. Vzdálenost trasy může účastník doložit 
na základě fotografie z libovolné aplikace, není to však podmínkou. 

V průběhu akce a 48 hodin po ukončení akce bude pro účastníky otevřen odpovědní 
formulář, kam vyplní údaje o své trase. Na základě vyplnění tohoto formuláře obdrží 
účastník diplom v elektronické podobě. 

 

Podmínky registrace a úhrada startovního poplatku 

Závodu se mohou účastnit pouze řádně a včas registrovaní účastníci. 

Registrace se stává platnou na základě vyplnění registračního formuláře na adrese 
www.darujme.cz/projekt/1207532. Registrace je podmíněna úhradou startovního 
poplatku. Pokud účastník neuhradí startovní poplatek ve stanovené lhůtě, bude jeho 
registrace zrušena. 

Zrušení již uhrazené registrace není možné, je však možné převést ji, se souhlasem 
organizátora, na jiného účastníka. 

Prohlášení o zproštění odpovědnosti 

Organizátor si vyhrazuje právo pořádat plánovanou akci za jakéhokoliv počasí. 

Organizátor není odpovědný za újmy na zdraví a škody na majetku či finanční škody, 
které vzniknou chováním účastníků či diváků a které tudíž nezavinil nebo nejsou 
způsobeny hrubým zanedbáním ze strany organizátora. 

Organizátor nezodpovídá za zdravotní stav účastníků vyvolaný nebo způsobený 
účastí na akci. 

 

 

 

 



 
 

 

Závazné prohlášení účastníka závodu 

Registrací k závodu účastník potvrzuje a prohlašuje následující: 

1. účastník si je vědom skutečnosti, že na plnění poskytnutá nad rámec samotné 
akce nemá právní nárok, 

2. účastník prohlašuje, že se akce účastní z vlastní vůle a na vlastní odpovědnost 
a nebezpečí, a že organizátor akce nebo osoby, které na průběhu akce s or-
ganizátorem spolupracují, neodpovídají za újmu na zdraví nebo škodu na 
majetku účastníka nebo jiných osob způsobenou porušením povinností účast-
níka plynoucích z těchto podmínek, 

3. účastník se zavazuje, že se akce nebude účastnit pod vlivem alkoholu, omam-
ných nebo psychotropních látek včetně léků se stejnými nebo obdobnými 
účinky, 

4. účastník prohlašuje, že se akce účastní dobrovolně a zavazuje se dodržovat 
podmínky účasti a instrukce organizátora a osob jím pověřených.  

5. veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během 
závodu, které účastník organizátorovi poskytne, mohou být použity k vlastní 
propagaci Pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv ná-
roku účastníků na jakoukoliv odměnu. 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

1. Účastník uděluje tímto souhlas spolku Nedoklubko z.s., se sídlem V Olšinách 82, 
Praha 10 100 00 IČ: 265 96 784, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném u 
Městského soudu v Praze, spis. zn.. L 70369 dále jen „Správce“), aby ve smyslu 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále 
jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:  

- jméno a příjmení plátce 
- e-mail plátce 
- jméno nebo přezdívku účastníka nebo skupiny účastníků 

2. Jméno, příjmení plátce, e-mail, jméno nebo přezdívku účastníka či skupiny je 
možné zpracovat na základě účastníkem uděleného souhlasu a je nutné 
zpracovat za účelem registrace do seznamu účastníků na akci. Tyto údaje budou 
Správcem zpracovány po dobu 1 roku. 

3. S výše uvedeným zpracováním účastník uděluje svůj výslovný souhlas. Poskytnutí 
osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například 
zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti info@nedoklubko.cz 



 
 

 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro 
Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:  

a. Poskytovatel softwaru – Microsoft 

b. Portál Darujme.cz  

c. Pracovníci Nedoklubko z.s.. 

d. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, 
které však v současné době spolek nevyužívá. 

5. Účastník má podle Nařízení právo: 

- vzít souhlas kdykoliv zpět, 
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si 

kopii těchto údajů, 
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo 

opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, 
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, 
- na přenositelnost údajů, 
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud. 

 

V Praze dne 7.2.2023 


