Štatút a podmienky medzinárodnej športovej Súťaže
„Spaceman Championship 2017“
(ďalej len ako „Štatút“)

Čl. I
Úvodné ustanovenia
1.

Súťaž s názvom „Spaceman Championship“ (ďalej len „Súťaž“) organizuje spoločnosť Spaceman Organization s.r.o., so
sídlom Šustekova 8, 851 04 Bratislava, IČO: 50 247 158, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 110372/B (ďalej aj ako „Organizátor“).

2.

Súťaž uvedená v ods. 1 čl. I Štatútu NIE JE súťažou spotrebiteľskou podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, a hlavnou
cenou Súťaže NIE JE výhra podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3.

Pravidlá a podmienky uvedené v tomto Štatúte platia pre Súťaž, Podujatie a všetkých Účastníkov Súťaže, a záujemcovia a
Účastníci Súťaže sú povinní sa nimi riadiť a rešpektovať ich.

Čl. II
Základné informácie a výklad pojmov
1.

Začiatok Súťaže nastáva jej vyhlásením dňa 23.02.2017, odkedy bude prebiehať predaj lístkov a registrácia do Súťaže.
Súťaž končí vyhlásením konečného víťaza Súťaže.

2.

Súťažné podujatie sa uskutoční dňa 01.09.2017 v Areáli Divoká voda Čunovo, Bratislava 59, Čunovo – vodné dielo,
Slovenská republika (ďalej len „Podujatie“).

3.

Na účely tohto Štatútu sa pod nasledovnými pojmami rozumie:
a)

Súťažou Spaceman Championship medzinárodná športová súťaž v extrémnych podmienkach prebiehajúca od
zakúpenia štartovného a registrácie cez športové Podujatie až po určení konečného víťaza hlavnej ceny Súťaže.

b)

Podujatím samotné súťaženie Účastníkov v etapách a športových disciplínach dňa 01.09.2017 v Areáli Divoká
voda Čunovo, Bratislava 59, Čunovo – vodné dielo, Slovenská republika.

c)

Registráciou prezentovanie lístku zakúpeného na Súťaž ako štartovného v mieste Podujatia.

d)

Účastníkom Súťaže záujemca o účasť v Súťaži, ktorý si zakúpil lístok a vykonal registráciu na mieste Podujatia,
na základe čoho sa zúčastní Podujatia, za účelom získania hlavnej ceny Súťaže.

e)

Štartovným cena za vstup do Súťaže, ktorá zahŕňa aj štartovací balíček.

f)

Organizátorom Súťaže právnická osoba uvedená v čl. I ods. 1 Štatútu, ktorá Súťaž organizuje ako aj osoby za
ňu konajúce a osoby ňou poverené (SBS, Zdravotná a záchranná služba, dobrovoľníci).

g)

Etapou Súťaže súhrn disciplín, ktoré vytvárajú level súťaže, pričom Súťaž sa skladá z viacerých levelov.

h)

Finále 4. Etapa Súťaže.

i)

Finalistom Súťaže Účastník, ktorý sa zúčastní 4.etapy-finále o hlavnú cenu Súťaže.

j)

Víťazom Súťaže Účastník, ktorý získa hlavnú cenu Súťaže.

k)

Vyššou mocou také poveternostné podmienky - počasie, ktoré znemožňuje Účastníkovi súťažiť na Podujatí
ako aj rozhodnutie Areálu Divoká voda Čunovo, Bratislava 59, Čunovo – vodné dielo, Slovenská republika
o nesprístupnení areálu Organizátorovi v dohodnutých dňoch a časoch Podujatia.

Čl. III

Podmienky účasti v Súťaži a pravidlá Súťaže
1.

Do Súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá splní podmienky Súťaže a v čase začatia Súťaže dovŕšila vek 18
rokov. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby mladšie ako 18 rokov a osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere
obdobnom pracovnému pomeru k Organizátorovi Súťaže.

2.

Fyzická osoba sa do Súťaže prihlási zakúpením si lístku na stránke www.spcmn.sk/store (ďalej len „štartovné“). V prípade
uplatnenia zľavy na cenu z lístku, sa zľavy nemôžu kombinovať.

3.

Cena lístku: je 49,- EUR

4.

Štartovné zahŕňa, okrem samotnej účasti v Súťaži aj štartovací balíček, obsahom ktorého je 1 ks tričko Spaceman
Championship, Spaceman nálepky, 1 ks čip s časomierou, občerstvenie, online profil hráča, tabuľky top výsledkov, sprchy,
šatne, úschovňa, parkovacie miesto pre jedno vozidlo v areáli Súťaže. Pre postupujúceho do 3. etapy Súťaže je v cene
štartovného aj ubytovanie v tréningovom kempe a strava (polpenzia, snacks na jeden deň).

5.

Fyzická osoba sa stáva „Účastníkom“ Súťaže zaregistrovaním kódu zo zakúpeného lístka (štartovného) v mieste Podujatia.

6.

Účastník Súťaže je povinný pri vstupe na Podujatie odovzdať Organizátorovi vyplnené a vlastnoručne podpísané
prehlásenie o zdravotnom stave a súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013
Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, čím prejavuje svoj súhlas s podmienkami Súťaže.

7.

Organizátor je oprávnený neumožniť Účastníkovi štart na Podujatí, a to aj v prípade uhradenia štartovného, ak Účastník
uviedol pri registrácii neúplné, nepresné alebo klamlivé údaje alebo ak Účastník neodovzdá Organizátorovi podpísané
prehlásenie o zdravotnom stave a súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.

8.

Štartovné nie je možné previesť na inú osobu. V prípade, že Účastník Súťaže nebude prítomný na Podujatí alebo nezačne
súťažiť v 1. etape Súťaže, nemá nárok na vrátenie štartovného.

9.

Súťaž pozostáva zo štyroch (4) etáp, pričom každá etapa zahŕňa nasledovné disciplíny:
1. etapa: online testy (kvalifikácia), prekážkový pretek (do 10 prekážok s časomierou)
2. etapa: X-plane simulátor, mentálne a letecké testy, hydrospeed v divokej vode, zipline tajná disciplína, spaceman
workout pretek
3. etapa: orbiter vesmírny simulátor, kardio bicykel a veslovanie, zdravotná prehliadka, lietanie s dronom, stavanie a
odštartovanie modelu rakety
4. etapa - finále: skok z lietadla, potápanie, centrifúga, certifikovaný letecký simulátor, horský orientačný beh, tajná
finálová disciplína.

10.

Finále Súťaže (4. etapa) bude otvorené až v momente dosiahnutia počtu 10 finalistov Súťaže, čo môže nastať napríklad v
2. Ročníku Súťaže. V prípade, že niektorý z 10tich finalistov Súťaže neprejaví záujem čakať na otvorenie finále, má
možnosť svoju vstupenku do finále zameniť za beztiažový let ZeroG podľa čl. VI ods. 4 Štatútu, čím sa však vzdáva
možnosti zúčastniť sa finále.

Čl. IV
Vyhodnocovanie Súťaže
1.

Každý Účastník v Súťaži súťaží sám za seba. Účastníci pri súťažení na Podujatí nevytvárajú žiadne tímy ani družstvá.

2.

Výsledky za každú etapu budú oznámené do jednej hodiny po ukončení etapy v mieste preteku.

3.

Z každej etapy Súťaže postupuje najlepších 10 % zo všetkých Účastníkov do nasledujúcej etapy. V prípade, že týchto 10 %
nebude predstavovať celé číslo, bude toto číslo zaokrúhlené nadol na celé číslo.

4.

V prípade, že dvaja Účastníci budú mať rovnaké hodnotenie z danej etapy Podujatia, o postúpení do ďalšej etapy
rozhodne, ktorý z týchto dvoch Účastníkov lepšie absolvuje ďalšiu samostatnú úlohu určenú Organizátorom v danom čase
na mieste Podujatia.

5.

Účastník Podujatia môže ohľadne predbežných výsledkov, porušenia pravidiel, trasy alebo chovania alebo konania iných
účastníkov podať písomný protest na predpísanom tlačive, ktoré bude k dispozícií u Organizátora na Podujatí, najneskôr
však do 30 minút pred ukončením etapy. Za ukončenie etapy sa považuje vyhlásenie výsledkov z danej etapy Podujatia.
Podanie protestu je spoplatnené poplatkom (zálohou) vo výške 20,- EUR, ktorý bude Účastníkovi vrátený v prípade
oprávneného protestu. O proteste je Organizátor povinný rozhodnúť do ukončenia príslušnej etapy Podujatia.

Čl. V
Diskvalifikácia a zrušenie Súťaže

1.

Organizátor je oprávnený počas celého konania Podujatia vylúčiť Účastníka z Podujatia (ďalej len „Diskvalifikácia“) a zo
Súťaže v prípade, že Účastník pri súťažení akýmkoľvek spôsobom podvádza alebo porušuje pravidlá a podmienky
Podujatia a Súťaže uvedené v tomto Štatúte, čím sa snaží dosiahnuť pre seba priaznivejší výsledok v Súťaži.

2.

Diskvalifikáciou sa Účastníkovi končí účasť v Súťaži a nemá nárok na vrátenie či už časti, alebo celého štartovného.

3.

V prípade vyššej moci, alebo nedostatočného počtu registrovaných Účastníkov, môže Organizátor Súťaž zrušiť. V prípade
zrušenia Súťaže, môže Organizátor po zvážení všetkých okolností a vyčíslení účelne vynaložených nákladov vrátiť
Účastníkom časť alebo celé štartovné.

Čl. VI
Víťaz Súťaže a ceny Súťaže
1.

Celkovým víťazom Súťaže je Účastník, ktorý najúspešnejšie absolvuje 4. etapu Podujatia.

2.

Hlavná cena Súťaže je letenka na suborbitálny let (let do vesmíru) v hodnote 150 000,- USD.

3.

Hlavná cena Súťaže je garantovaná iba v prípade, že počet finalistov dosiahne 10 a bude otvorená 4.etapa.

4.

V prípade, že počet štartujúcich finalistov nedosiahne počet uvedený v ods. 3 tohto článku Štatútu, víťaz získava ZeroG
parabolický let v hodnote 9000,- EUR (druhá garantovaná cena).

5.

Tretia garantovaná cena Súťaže je Certifikát na let stíhačkou v hodnote 700,- EUR.

6.

Štvrtá garantovaná cena Súťaže sú hodinky Luminox v hodnote 400,- EUR.

Čl. VII
Vylúčenie zodpovednosti
1.

Účastník preberá všetky riziká vyplývajúce z účasti na Súťaži, nesie plnú zodpovednosť za prípadné zranenie alebo nehody
svojej alebo inej osoby zúčastnenej na Podujatí a súhlasom s týmto Štatútom sa zaväzuje, že si voči Organizátorovi
nebude uplatňovať náhradu škody na majetku alebo na zdraví.

2.

Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že Organizátor nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté na zdraví,
majetku a vecí Účastníkov Podujatia. Za prípadnú škodu na zdraví, majetku a vecí zodpovedá Účastník Podujatia, ktorý
tuto škodu spôsobil.

3.

Účastník si je vedomý toho, že je povinný zaistiť svoju bezpečnosť a neohrozovať svojím jednaním bezpečnosť ostatných
Účastníkov Podujatia.

4.

Účastník berie na vedomie, že pri akomkoľvek porušení podmienok Podujatia, bezpečnostných a organizačných pokynov,
bude zo Súťaže bez náhrady štartovného a iných výdavkov vylúčený.

5.

Je na zodpovednosti Účastníka, aby si zabezpečil príslušnú zdravotnú prehliadku a získal informácie o svojom zdravotnom
stave v súvislosti účasťou na Súťaži.

Čl. VIII
Záverečné ustanovenia

1.

Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa Súťaže podľa vlastného uváženia a
vyhradzuje si taktiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť prípadne zrušiť alebo odvolať tento Štatút,
Súťaž a jej pravidlá.

2.

Zaplatením štartovného vyjadruje Účastník súhlas so všetkými podmienkami Súťaže.

3.

Organizátor Súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkom
Súťaže, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím resp. nevyužitím ceny Súťaže. Organizátor Súťaže
taktiež neuhrádza Účastníkom Súťaže žiadne náklady, ktoré im vznikli v súvislosti s ich účasťou v Súťaži, resp. s hlavnou
cenou.

4.

Víťaz nemôže svoj nárok na hlavnú cenu Súťaže previesť na tretiu osobu.

5.

Účasť v Súťaži je dobrovoľná a zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas s pravidlami a podmienkami
Súťaže a zaväzujú riadiť sa týmto Štatútom.

V Bratislave dňa 22.02.2017

Spaceman Orgainzation s.r.o.
Mgr. Róbert Vokál
Organizátor

