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Smlouva o účasti v reprezentačním týmu 

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále také jako „Smlouva“) 

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami 

 

1. Czech Jump Rope, z.s. 

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 71189 

sídlo: Langweilova 694, 198 00  Praha 9 

IČO: 7647476 

zastoupený statutárními zástupci Martinou Varkočkovou a Petrou Jeřábkovou 

(dále jen „Czech Jump Rope“) 

a 

 

2. Jméno, příjmení:  

narozen: 

bytem:        

zastoupený zákonným zástupcem  

Jméno a příjmení: 

narozen: 

bytem: 

(dále jen „Závodník“) 

 

I. Úvodní ustanovení 

1. Czech Jump Rope je spolkem, který sdružuje týmy a jednotlivce, kteří se v České republice 

věnují sportovnímu skákání přes švihadlo. 

 

2. Czech Jump Rope jako národní rope skippingová organizace a člen International Jump Rope 

Union (IJRU) je oprávněn nominovat a vysílat závodníky reprezentující Českou republiku na 

Mistrovství světa 2023 (dále jen „Soutěž“). Soutěž sestává ze tří samostatných závodů – 

World Jump Rope Championships (WC), Junior World Championships (JWC) a International 

Open Tournament (IOT). 

 

3. Pořadatelem Soutěže je IJRU. 

 

4. Czech Jump Rope sestavil reprezentační tým pro Soutěž výběrem ze závodníků, kteří se 

přihlásili v nominačním procesu, jehož pravidla a kritéria výběru jsou zveřejněna na 

webových stránkách Czech Jump Rope. Závodník byl vybrán do reprezentačního týmu a se 

svou účastí souhlasí. 

 

II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při účasti Závodníka 

v reprezentačním týmu pro Soutěž. 
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2. Práva a povinnosti upravené v této smlouvě se vztahují výhradně na Závodníka a jeho 

jednorázovou účast v Soutěži. 

 

III. Práva a povinnosti Závodníka 

1. Závodník se zavazuje zúčastnit se Soutěže a řádně reprezentovat Czech Jump Rope a Českou 

republiku na této soutěži. Závodník na Soutěži vystupuje vždy jménem Czech Jump Rope a 

České republiky, nikoliv jménem svého týmu. 

 

2. Závodník se v Soutěži zúčastní všech soutěžních disciplín, pro které obdržel a přijal oficiální 

nominaci.  

 

3. Závodník se zavazuje Czech Jump Rope uhradit náklady na účast v Soutěži ve výši ... EUR, a 

to: 

- nevratnou zálohu ve výši 100 EUR splatnou k .... 

- doplatek ve výši ... EUR splatný k ... 

Platby budou účtovány v českých korunách dle kurzu CZK/EUR devizy prodej platného v době 

úhrady.  

Nebudou-li platby uhrazeny v uvedené výši a ve stanoveném termínu, pozbývá tato smlouva 

platnosti. 

 

4. V případě stornování účasti závodníkem má závodník právo na vrácení uhrazených 

prostředků dle podmínek pořadatele. Případné kurzové rozdíly a bankovní poplatky 

související s vracením prostředků jdou k tíži závodníka. 

 

5. Závodník se zavazuje zajistit si na vlastní náklady dopravu na soutěž a zpět tak, aby se mohl 

účastnit celého programu závodu, do kterého byl nominován. To zahrnuje i zajištění 

cestovních dokumentů, cestovního/úrazového pojištění, apod. 

 

6. V případě nezletilého Závodníka, je zákonný zástupce povinen zajistit doprovod plnoleté 

osoby, která je schopna Závodníka doprovázet po celou dobu cesty i po dobu trvání Soutěže. 

Tato osoba má za závodníka plnou zodpovědnost. 

 

7. Závodník je povinen bezvýhradně dodržovat pravidla Soutěže, pokyny Pořadatele v místě 

konání soutěže, Etický kodex Czech Jump Rope a Světový antidopingový kodex, a zdržet se 

jakéhokoliv jednání, které by poškozovalo dobré jméno Czech Jump Rope, a to po celou 

dobu konání Soutěže. 

 

8. Závodník má právo na poskytnutí veškerých dostupných informací o místě konání Soutěže a 

Soutěži samotné, které jsou zástupcům Czech Jump Rope známy. Po celou dobu konání 

Soutěže bude přítomen Vedoucí reprezentačního týmu, který bude zajišťovat komunikaci 

s pořadatelem soutěže a poskytovat informace trenérům a závodníkům. 

 

9. Jakékoliv dotazy, požadavky, stížnosti či námitky směrem k pořadateli soutěže mohou 

závodníci a trenéři předávat výhradně Vedoucímu reprezentačního týmu, který 
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zprostředkuje komunikaci s pořadatelem. To platí nejen po dobu trvání Soutěže, ale i po 

jejím skončení. 

 

10. Za účast na Soutěži nenáleží Závodníkovi žádná finanční odměna. 

 

11. Závodník předloží nejpozději při podpisu této smlouvy Lékařský posudek o zdravotní 

způsobilosti, kterým dokládá, že jeho zdravotní stav neomezuje nebo nevylučuje účast na 

Soutěži. Posudek nesmí být starší 1 roku k datu posledního dne konání Soutěže. Posudek 

tvoří přílohu této smlouvy. 

 

12. Závodník se zavazuje, že bude během všech soutěžních vstupů a během všech oficiálních 

ceremonií Soutěže nosit výhradně schválený reprezentační dres určený pro tuto Soutěž. 

Tento dres si pořídí Závodník dle instrukcí Czech Jump Rope na své náklady. Dres je 

vlastnictvím Závodníka a po skončení soutěže si jej Závodník ponechá. 

 

13. Závodník se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami Soutěže a rozhodl účastnit Soutěže 

dobrovolně, činí tak na vlastní náklady, riziko a zodpovědnost. Czech Jump Rope neodpovídá 

za žádné škody na zdraví či majetku, které by Závodníkovi během cesty, pobytu či účasti na 

Soutěži vznikly. Czech Jump Rope neodpovídá za škody v souvislosti se změnou, posunutím či 

zrušením soutěže. 

 

 

IV. Práva a povinnosti Czech Jump Rope 

1. Czech Jump Rope zajistí přihlášení Závodníka do Soutěže dle instrukcí pořadatele. 

 

2. Czech Jump Rope se zavazuje uhradit za Závodníka startovné na Soutěži (celý balíček dle 

nabídky pořadatele), a to pro účast právě a jenom v disciplínách, pro které tento Závodník 

obdržel oficiální nominaci.   

 

3. Czech Jump Rope má povinnost řádně a včas informovat Závodníka o všech okolnostech 

konání Soutěže, které získá od pořadatele. 

 

4. Czech Jump Rope vyšle s reprezentačním týmem oficiálního Vedoucího reprezentačního 

týmu, který bude v místě konání soutěže zajišťovat komunikaci s pořadatelem. Vedoucí 

reprezentačního týmu nezajišťuje ani se neúčastní dopravy závodníků na Soutěž, rovněž 

neplní funkci trenéra závodníků. 

 

5. Czech Jump Rope má právo pořizovat během cesty, pobytu v místě Soutěže a při Soutěži 

samotné audiovizuální záznamy. Tyto záznamy jsou výhradním vlastnictvím Czech Jump rope 

a ten má výhradní právo využívat je ke své propagaci v elektronických mediích i v tisku, a to 

včetně jména a věku Závodníka, po dobu 20 let. 

 

6. V případě neúčasti Závodníka na soutěži z jakýchkoliv důvodů, nemá Závodník nárok na 

náhradu vynaložených nákladů, a to ani v případě, že by překážky účasti na Soutěži nebyly 

zaviněny Závodníkem nebo v případě, že by byla Soutěž zrušena pořadatelem. 



4 

 

V. Závěrečná ustanovení 

1. V případě, že některá ustanovení této smlouvy se stanou neplatná pro rozpor s obecně 

platnými právními předpisy, nemá tato dílčí neplatnost vliv na platnost celé smlouvy. 

 

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami a jejich zákonnými 

zástupci. 

 

3. Jakékoliv změny a dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu číslovaných dodatků a 

vstupují v platnost dnem podpisu smluvními stranami 

 

4. Všechny spory vyplývající z této smlouvy budou smluvní strany řešit především dohodou. 

Nedojde-li k dohodě, bude postupováno podle ustanovení českého právního řádu. 

 

5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že ji 

neuzavírají v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takovou ji ve dvou 

vyhotoveních podepisují. Jedno vyhotovení obdrží Závodník, druhé Czech Jump Rope. 

 

 

 

V ........................ dne........................ 

 

 

 

 

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

 za Závodníka (zák. zástupce) za Czech Jump Rope 


