
     
 

 

 

PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY 
k organizaci 9. ročníku akce Závody kočárků  (5. 4. 2020) 

 
 

 

OBECNÉ PODMÍNKY  
Organizátor zodpovídá za hladký průběh závodů, v rámci vlastního marketingu plně přebírá  
veškerou zodpovědnost ohledně celkové organizace závodů kočárků (ZK) ve svém místě bydliště.  
Dále zodpovídá za to, že: 

✔ značka Strollering® nebude nikterak poškozena; 

✔ budou dodržena pravidla závodů = tj. závody budou probíhat ve sportovní rychlé chůzi (nikoli v běhu); 

✔ na celé akci nebude propagováno jiné cvičení s kočárky než cvičení Strollering®, tj. není možné, aby  
na této akci měl organizátor jako doprovodný program ukázku cvičení s kočárkem konkurenčních značek. 
 

Organizátor si je vědom, že: 

✔ pro uspořádání ZK na veřejném místě je nezbytné mít plný souhlas města s pořádáním akce tohoto druhu; 

✔ celá akce bude probíhat pod značkou Strollering®, a při samotných závodech bude Strollering® zmíněn 
jako hlavní organizátor; 

✔ se hlavní organizátor Strollering® nezavazuje k dodání jakýchkoliv dárků či cen pro vítěze v každém místě 
konání závodů. 

 

PROPAGACE ZÁVODŮ KOČÁRKŮ  
Organizátor: 

✔ bude o ZK informovat pomocí Strolleringem® dodaných šablon (celorepublikových) letáčků  
(s viditelnými logy generálních a hlavních partnerů a logem Strolleringu® jako hlavního organizátora); 

✔ zajistí po doplnění svých informací na šablonu letáčku gramatickou kontrolu právě doplněných informací; 

✔ nechá tyto propagační materiály = barevné letáčky (popř. také slevové vouchery od partnerů) vytisknout 
sám na své náklady (v počtu, v jakém uzná za vhodné). 

 

  



     
 

 

 

CELOREPUBLIKOVÍ PARTNEŘI 
✔ organizátor bude respektovat tzv. „oborovou exkluzivitu“ celorepublikového generálního partnera,  

který bude znám NEJPOZDĚJI 30. 11. 2018 (tj. lokální partneři akce každého organizátora nebudou 
vzhledem ke generálnímu partnerovi konkurenčními firmami) 

✔ → příklad: bude-li generálním partnerem společnost Adidas, nemůžete vy, jako organizátoři, oslovit  
pro partnerství Nike, Rebook atd.)  
→ NEJPOZDĚJI tedy do 10. 12. 2018 se Strollering zavazuje vydat vyjádření, kterého lokálního partnera  
(z jakého odvětví) nebude možné oslovit; 

✔ poskytne-li celorepublikový smluvní partner propagační předměty (rozumí se startovní čísla, dárkové 
tašky), organizátor se zavazuje, že právě tyto v den ZK použije. 

 

REGIONÁLNÍ PARTNEŘI 
✔ jedná-li organizátor s regionálními partnery, je domluva ohledně spolupráce jen a právě mezi daným 

organizátorem a partnerem; 

✔ dojde-li k případnému nedodržení smluvených pravidel mezi regionálním partnerem a daným 
organizátorem, řeší to opět jen a výhradně tyto dvě strany mezi sebou. 

 

AKTIVITY PO ZÁVODECH  
Organizátor: 

✔ se zavazuje, že nejpozději do 3 dnů po ukončení samotných ZK vyplní dotazník se zpětnou vazbou  
na celou akci (cca 10 otázek); 

✔ bude-li tvořit závěrečné video ze svých místních ZK, objeví se v něm také logo Strollering® ZK. 

Jestliže se právě do vašeho města dostanou nějaké dárky od celorepublikových partnerů, pak budeme  
moc rády, budete-li právě na naše partnery myslet a zhotovíte pár hezkých fotografií s těmito produkty.  
Jsou to právě krásné povedené fotky, které pomáhají akci rok co rok posunout výš a výš:) Díky! 

 

DŮLEŽITÉ = Vy všichni se zapojením do organizace akce stáváte její nedílnou součástí. 

 

 

 

 

 

  

Nedílnou součástí akce, která má svou tradici, a která jistě i v dalších letech bude mít své místo. Proto jakékoli 

nedodržení pravidel či stanovených bodů pak vrhá špatné světlo  

na akci jako celek – celek, do kterého patříte i vy a desítky dalších organizátorů.  

Tj. vaše konání může v důsledku ovlivnit všechny, a proto je třeba jednat a organizovat velmi uvážlivě a 

svědomitě.  

 



     
 

 

A CO V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ PODMÍNEK? 
V případě porušení podmínek budeme daného organizátora obratem kontaktovat a vzniklou situaci řešit 
individuálně. Podotýkáme však, že se nám v minulosti naštěstí nikdy nic podobného nestalo, a věříme,  
že nás ani nic podobného nyní nečeká. 

Nicméně akce Závody kočárků roste každým rokem a my si musíme být jisté, že se na každého organizátora 
můžeme opravdu spolehnout, a zajistit tak našim celorepublikovým partnerům v čele s generálním partnerem 
profesionální přístup a splnit tak vše, na čem se společně domluvíme.  

 

ZRUŠENÍ ORGANIZACE AKCE ČI SAMOTNÝCH ZÁVODŮ V DEN KONÁNÍ 
✔ v případě, že organizaci ZK daný organizátor zruší více jak 3 týdny před jejich konáním, nevztahují se  

na něj žádné sankce; 

✔ v případě, že organizaci ZK organizátor zruší méně jak 3 týdny před jejich konáním, vztahuje se na něj 
sankce ve výši 1.000 Kč*; 
*nevztahuje se na zrušení ZK z vážných zdravotních důvodů a takových důvodů, které přímo nedovolují 
v organizaci ZK pokračovat; 

✔ zruší-li organizátor ZK, pak se zavazuje, že zašle zpět případné dárky od partnerů, a to na vlastní náklady; 

✔ rozhodne-li se organizátor zrušit ZK V DEN JEJICH KONÁNÍ PRO SILNĚ NEVLÍDNÉ POČASÍ, zavazuje se 
k tomu, že zašle zpět případné dárky od partnerů (na vlastní náklady)*. 
*je pochopitelné, že může nastat situace, kdy nám počasí opravdu nebude přát a bylo by např. i zdraví 
ohrožující závody v den jejich konání uspořádat = s tímto se při outdoorových akcích počítá a je zcela  
na daném organizátorovi, jak v den konání ZK situaci z pohledu počasí vyhodnotí.  

 

Svým podpisem potvrzuji přečtení výše uvedeného a můj souhlas s výše uvedeným.  

 

Podpis: ……………………………………………………………………………………….. 

Název organizace: ……………………………………………………………………………….……………………………………. 

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Město: ………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

V…………………………………… dne: ………….……………..…………………….... 


