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pořádá V. ročník sportovní události 

 
ZLATÝ DESETIBOJ 

 

PŘIHLÁŠKA 
Termín konání soutěže:                                                        19. 6. 2021 
Závazná registrace a zaplacení startovného do:                       15. 4. 2021 
Uzávěrka pro registraci družstva do:                                   15. 4. 2021 

  
Prezentace družstev a zahájení: zahrada SVČ Krnov, Dobrovského 16, Krnov, od 7.30 hodin 
Zahájení soutěže: v 8:00 hodin 
Časový plán soutěže: od 8:00 do 17:00 hodin 
Vyhodnocení a závěrečný program: od 19:30 hodin ve Villa Cafe, Zacpalova 1, Krnov 

 
Název Týmu: 
Kontakt zodpovědné osoby (č. 1 – kapitán) za družstvo: 
Jméno a příjmení: 
Adresa/firma:   
Email:       tel:      

   Velikost triček XS - XXXL 
 
 
 
 

 

1.   

2.   

3.   

4.   
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Základní propozice: 
 

- počet startujících družstev: 15 – 25 (účast se bude počítat dle prvních 25 registrovaných družstev) 

- seznam 10 disciplín:  
1. Biatlon, 2. Raft, 3. Vikingkros, 4. Orienťak, 5. Bowling, 6. Koloběžka, 7. Tenis-toč,  
8. Fire-fighting, 9. Horolezecký mix, 10. Holandský billiard 

- organizátoři si vyhrazují právo disciplíny změnit 

- kompletní propozice a podrobnosti o disciplínách obdrží družstva po registraci 

- prezentace družstev od 7:30–7:50 hodin, zahájení soutěže v 8.00 hodin (prosíme o dodržení času) 

- celkový čas trvání soutěže: od 8:00 do 17:00 hodin (8 hodin) 

- polední přestávka na oběd dle rozpisu ve Villa Cafe, Zacpalova 1, Krnov 

- předpokládaný čas polední pauzy je 12:30 – 14:00 hodin 

- závěrečné vyhodnocení: od 19:30 zahrada Villa Cafe, Zacpalova 1, Krnov 

- ceny: poháry pro nejlepší družstvo/team, nejlepší skóre individuální disciplíny atd. 
 

Způsob platby a závazná registrace družstva:  
 

- převodem na účet číslo:              35-7110420227/0100 

- variabilní symbol:                             15052021 

- poznámka:      název týmu 

 

- REGISTRACE/STARTOVNÉ             

- registrace do 15. 4. 2021  -  5 x 390 Kč startovné = 1950 Kč 

- v ceně startovného je pitný režim po dobu soutěže, oběd, upomínkové předměty (triko, sponzorské dary), 
závěrečný program 

- tombola – přispějte dobrovolnou cenou do večerního losování v libovolné ceně 

 

Podrobné informace pro družstva: 
Tato přihláška je závazná až po vyplnění a zaplacení startovného. 
Při odhlášení po registraci si účtujeme storno administrativní poplatek 500Kč. 
Při odhlášení na poslední chvíli, tedy 21 dní před akcí, si účtujeme storno poplatek ve výši startovného, pokud Vás 
nezastoupí adekvátní náhrada formou náhradního družstva. 
Nedílnou součástí přihlášky je příloha č. 1 obsahující podmínky účasti (ta musí být podepsána všemi účastníky 
soutěže!). 
Svým podpisem schvalujete souhlas s případným použitím fotek z akce pro propagační účely a umístění na 
internetu! 
Organizace si vyhrazuje právo na změnu druhu, času a formy disciplín, dle svého uvážení. Více ve všeobecných 
podmínkách soutěže a podmínkách v příloze č. 1 nebo na webu.  
Prosíme o spolupráci, sdílejte a oslovte možné nadšence do týmů, pošlete foto z min. ročníku, nebo se podělte      
o zážitky s námi, to vše na - Facebook: https://www.facebook.com/zlatydesetiboj/ 
 
 
Těšíme se na příjemně prožitý společný čas 
 

Tereza Jeřábková a organizační tým      
 
Kontaktní tel.: 774 055 203, mail: tereza.jerabkova@svckrnov.cz 
 

https://www.facebook.com/zlatydesetiboj/
mailto:tereza.jerabkova@svckrnov.cz
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Příloha č. 1 

 
 

Podmínky pro družstva i jednotlivé účastníky soutěže 
1. Zlatý desetiboj Krnov je originálně pojatá sportovní událost. 
2. Pořadatelem Zlatého desetiboje Krnov (dále jen ZDK) je Středisko volného času Krnov  

 
Podmínky pro účastníky soutěže: 
1) Družstva 

a) Soutěže se muže zúčastnit min. počet 15 - max. 25. družstev,  
b) 1 družstvo se skládá z 5 členů, 
c) min. jedna osoba v družstvu v den konání musí dovršit věku18ti let, musí mít způsobilost 

k právním úkonům; tato osoba pak odpovídá za celé družstvo, kde jsou mladší osoby 18let,  
d) 5 členné družstvo je možné sestavit ze 4 členů bez omezení (věk, pohlaví), 1člen – ženského 

pohlaví bez omezení věku nebo dítě do 18let, 
e) družstvo musí dodržovat podmínky uvedené v přihlášce a všeobecné podmínky soutěže, zejména 

dbát pokynů pořadatelů, svou přihlášku včas poslat a zaplatit účastnický poplatek, 
f) každý člen musí být vybaven jízdním kolem a sportovním oblečením včetně pevné obuvi vhodné 

na běh nebo turistiku; za nevhodnou obuv se považují sandále, baleríny apod. 
 

        2) Přihlášky  
a) Účastníci řádně vyplní přihlášku pravdivými údaji (zejména plnoletost atd.), 
b) přihláška musí být stvrzena podpisy všech účastníků a zaslána zpět elektronicky, poštou nebo 

osobně předána na adresu pořadatele, 
c) podpisem účastnici stvrzují svůj výslovný souhlas se zpracování osobních údajů v souladu s cíli 

akce. 
 
          3) Bezpečnost 
 

a) Všichni účastníci jsou povinni dodržovat bezpečnostní pokyny rozhodčích v daných disciplínách 
a dodržovat všeobecné bezpečnostní předpisy, zejména dodržovat dopravní předpisy při 
přemísťování se mezi jednotlivými stanovišti. 

b) Účast jednotlivce i družstva je na vlastní riziko, každý si zodpovídá za své hmotné věci a zachází    
s nimi tak, aby sobě ani nikomu jinému nezpůsobil újmu. 

c) Účastník soutěže je zodpovědný za svůj zdravotní stav, a všechny případné problémy musí včas 
nahlásit organizátorům a rozhodčím, tak aby mohli postupovat dle zásad pro ochranu zdraví.  

d) Účastník zodpovídá za své chování tak, aby po celou dobu soutěže, nezpůsobil sobě ani jinému 
účastníkovy újmu na psychickém či fyzickém zdraví. 

e) Účastník si pravidla a přihlášku řádně přečetl, s jejich obsahem souhlasí, rozumí mu, svou 
svobodnou a vážnou vůli ji stvrzuje svým vlastnoručním podpisem. 

 
 
V …………………….   Dne: ……………………………. 
 
 
Jméno, datum narození, podpis: ………………………………………………………………………… 
 
Jméno, datum narození, podpis: …………………………………………………………………………    
 
Jméno, datum narození, podpis: ………………………………………………………………………… 
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Jméno, datum narození, podpis: ………………………………………………………………………… 
 
Jméno, datum narození, podpis: …………………………………………………………………………     


