VRAKMANIA 2023 Balkanpank
Všeobecné podmienky
A. Všeobecné
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Nasledujúce Všeobecné podmienky sa týkajú udalosti VRAKMANIA 2023 Balkanpank (ďalej len udalosť), ktorá
sa koná od 29.04.2023 do 06.05.2023.
Organizátor udalosti je Michal Dubovan, Lipová 154/1, 015 01 Rajec, IČO: 50 928 724, DIČ: 1084305706
(ďalej len organizátor).
Ak je v tomto dokumente odkazované na kapitána posádky, má sa na mysli osoba, ktorá vypĺňa registráciu. Táto
osoba musí mať minimálne 18 rokov.
Organizátor komunikuje všetky potrebné informácie výhradne s kapitánom posádky. Predovšetkým formou
e-mailovej komunikácie.
Ak je v tomto dokumente odkazované na spolujazdca, má sa na mysli osoba, ktorá sa zúčastní udalosti spoločne
s kapitánom posádky. Táto osoba musí mať minimálne 15 rokov. V prípade neplnoletej osoby sa vyžaduje
písomný súhlas jej právneho zástupcu, ktorý odovzdá pri štarte.
Ak je v tomto dokumente odkazované na posádku, má sa na mysli kapitán posádky plus všetci jeho spolujazdci.
Minimálny počet spolujazdcov nie je určený.
Maximálny počet spolujazdcov závisí od typu vozidla konkrétnej posádky.
Ak je v tomto dokumente odkazované na vozidlo, má sa na mysli dopravný prostriedok s ktorým sa posádka
zúčastní udalosti.
Jedna registrovaná posádka môže mať maximálne jedno vozidlo.
Minimálne jeden člen posádky musí byť držiteľom vodičského oprávnenia, vhodného na vedenie typu vozidla
konkrétnej posádky.
Ak je v tomto dokumente odkazované na štart udalosti, má sa na mysli oficiálny začiatok udalosti, ktorý sa
uskutoční 29.04.2023.
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Registráciu je možné vykonať len prostredníctvom prihlášky na webovej stránke www.vrakmania.sk a to
najneskôr do 23.12.2022 23:59.
Registráciu vyplní kapitán posádky, ktorý je povinný uviesť všetky údaje pravdivo.
Pri registrácii nie je povinný uviesť meno spolujazdcov ani typ auta. Tieto údaje vyplní a odovzdá kapitán
posádky na štarte udalosti.
Pri štarte udalosti bude musieť posádka svojimi podpismi súhlasiť so Všeobecnými podmienkami udalosti.
Maximálny počet registrovaných posádok je stanovený na 99. Organizátor má právo tento počet zmeniť
kedykoľvek.
Minimálny počet registrovaných posádok nie je stanovený. Organizátor má právo tento počet zmeniť
kedykoľvek.
Organizátor má právo registráciu kedykoľvek uzavrieť.
Výška štartovného poplatku je 129 EUR do 31.10.2022, 23:59. Po tomto dátume sa
registračný poplatok zvýši až do ukončenia registrácie na 149 EUR. Ten je uvedený za jednu
celú posádku.
Štartovný poplatok je nutné uhradiť najneskôr do 5 dní od vyplnenia registrácie. V opačnom
prípade sa registrácia považuje za neplatnú.

10. Úhrada štartovného poplatku je možná iba uhradením na bankový účet organizátora SK25
8360 5207 0042 0617 4637 vedený v mbank, pobočka zahraničnej banky, Pribinova 10, 811
09 Bratislava. Do poznámky je nutné uviesť názov tímu.
11. Registrácia sa považuje za platnú pripísaním štartovného poplatku na účet organizátora.
12. Zrušenie udalosti je možné len samotným organizátorom. Toto rozhodnutie nie je predmetom diskusie a je
neodvolateľné.
13. V prípade zrušenia už platnej registrácie zo strany prihlásenej posádky, alebo jej neúčasti na udalosti sa
štartovný poplatok nevracia.
14. V prípade diskvalifikácie posádky sa štartovný poplatok nevracia.
15. V prípade zrušenia udalosti zo strany organizátora z príčiny vyššej moci, mimoriadnej udalosti, živelnej
katastrofy alebo iného hodnoverného dôvodu sa už prihláseným posádkam vráti 50 % štartovného poplatku.
16. Nie je povolená účasť neregistrovaných posádok.
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Udalosť oficiálne začína štartom 29.04.2023 o 09:00. Presné miesto štartu oznámi organizátor kapitánovi
posádky formou e-mailu najneskôr týždeň vopred.
Každá posádka je povinná dopraviť sa na štart svojpomocne.
Na štarte bude posádka oboznámená s trasou udalosti, a to formou denného plánu, ktorý jej odovzdá
organizátor.
Trasa povedie aj mimo územia Európskej únie.
Denný plán bude obsahovať miesta, ktoré musí posádka v priebehu dňa navštíviť.
Akékoľvek kopírovanie a šírenie denného plánu posádkou mimo účastníkov udalosti je zakázané. V prípade
porušenia tohto zákazu je posádka automaticky diskvalifikovaná.
Cieľ udalosti organizátor oznámi najneskôr v poslednom dennom pláne udalosti.
VRAKMANIA 2023 Balkanpank nie je závodná udalosť. Výsledok nie je závislý od rýchlosti alebo času.
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Je zakázané akokoľvek manipulovať s vozidlami inej posádky, bez prítomnosti jej majiteľa.
V opačnom prípade bude zodpovedný a jeho posádka diskvalifikovaná.
Vozidlo musí spĺňať všetky príslušné zákonné požiadavky platné na území Slovenskej republiky. Za dodržanie
tohto bodu je zodpovedná výlučne posádka vozidla. Organizátor pri porušení týchto zákonných požiadaviek
nenesie žiadnu zodpovednosť.
Vozidlo musí byť poistené podľa príslušného Zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla platného na území Slovenskej republiky.
Vozidlo, ktoré sa zúčastní udalosti musí byť sériové vozidlo - homologované daným výrobcom vozidla, schválené
pre bežnú premávku na verejnej komunikácii s platnou technickou kontrolou a spôsobilé k premávke na
pozemných komunikáciach.
Posádka si môže upraviť vozidlo podľa vlastných predstáv tak, aby jeho finálny stav bol v súlade týmito
Všeobecným podmienkami a zákonmi platnými na území Slovenskej republiky.
Vozidlá so zahraničnou registráciou musia spĺňať všetky zákonné požiadavky platné v krajine, v ktorej bola
registračná značka vozidla vydaná. Toto vozidlo musí byť takisto poistené v súlade s platnými právnymi
predpismi tejto krajiny.
Je zakázané propagovať akúkoľvek politickú stranu či hnutie. Na požiadanie organizátora je posádka takúto
formu propagácie bezodkladne odstrániť. V opačnom prípade bude diskvalifikovaná.
Organizátor má právo kedykoľvek diskvalifikovať vozidlo z udalosti, v prípade, že to nespĺňa zákonné požiadavky.
V tom prípade sa štartovný poplatok posádke nevracia.

9. Organizátor môže diskvalifikovať vozidlo z udalosti, v prípade, že to nespĺňa objektívnu a subjektívnu definíciu
“starého auta” pre účely tejto udalosti. V tom prípade sa štartovný poplatok posádke nevracia.
10. Objektívna definícia “starého auta” pre účely tejto udalosti je, že vozidlo je staršie ako 15 rokov.
11. Subjektívna definícia “starého auta” pre účely tejto udalosti je na posúdení organizátora. To znamená, že
organizátor môže po dohode udeliť výnimku aj vozidlám mladším ako 15 rokov.
12. Každá posádka je povinná na vozidlo viditeľne umiestniť 2ks nálepky so štartovacím číslom o veľkosti minimálne
30x30 cm. Nálepku dodá organizátor na štarte udalosti.
13. V prípade vyžiadania zo strany organizátora je každá posádka povinná na svoje vozidlo umiestniť nálepku alebo
nálepky oficiálnych partnerov alebo sponzorov udalosti. Tieto dodá organizátor.
14. Vozidlo musí byť vybavené bezpečnostnými pásmi a plne funkčnými svetlami vhodnými pre cestnú premávku na
území Slovenskej republiky.
15. Vozidlo musí byť vybavené povinnou výbavou pre územie Slovenskej republiky.
16. Je doporučené vybaviť vozidlo hasiacim prístrojom.
17. Na vozidle nemôžu byť umiestnené do strán vyčnievajúce časti, ktoré presahujú viac ako 10 cm mimo vozidla ani
žiadne ostré vyčnievajúce časti, ktoré by mohli spôsobiť zranenie.
18. Počas udalosti je vodičovi zakázané požívať alkoholické nápoje.
19. Počas udalosti je zakázané požívať omamné látky.
20. Zodpovednosť za celú posádku a všetky osoby vo vozidle má počas celej udalosti vodič vozidla.
E. Ostatné
1. Všetci účastníci udalosti sa riadia zákonmi platnými na území daného štátu.
2. Všetci účastníci svojimi podpismi súhlasia s dodržiavaním týchto Všeobecných podmienok udalosti a ďalších
pokynov organizátora.
3. V prípade ich nedodržania má organizátor právo kedykoľvek posádku diskvalifikovať.
4. Organizátor nenesie zodpovednosť za škody spôsobené účastníkmi.
5. Organizátor nie je povinný poskytnúť účastníkom nocľah.
6. Organizátor nie je povinný poskytnúť účastníkom stravu.
7. Organizátor nie je povinný uhradiť akékoľvek náklady, a to aj spojené s udalosťou, s odstúpením z udalosti, či
vzniknutej škody alebo poruchy pred, počas a po udalosti.
8. Organizátor nie je povinný poskytnúť pomoc v prípade poruchy alebo nehody, za takéto situácie nenesie
zodpovednosť.
9. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za jednotlivých účastníkov a posádky, za ich správanie a štýl jazdy.
10. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za jednotlivé vozidlá, za ich stav a právnu spôsobilosť pre jazdu na
cestnej komunikácii.
11. Organizátor nie je zodpovedný za akékoľvek porušenie zákona či právnych predpisov zo strany účastníkov.
12. Organizátor nenesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu či nehodu spôsobenú účastníkmi alebo ich vozidlami či
predmetmi pred, počas a po udalosti.
13. Každý účastník svojou účasťou prehlasuje, že je svojprávny a úplne zodpovedný za svoje správanie.
14. Posádka sa nesmie správať antisociálne a ohrozovať alebo obmedzovať ostatných účastníkov cestnej premávky
či tretie osoby.
15. V prípade odstúpenia posádky z udalosti, je tá povinná túto skutočnosť okamžite oznámiť organizátorovi.
16. V prípade dopravnej nehody je posádka povinná túto skutočnosť bezodkladne oznámiť príslušným orgánom.
17. Pokiaľ poisťovateľ z akéhokoľvek dôvodu odmietne nahradiť akúkoľvek škodu, organizátor za túto skutočnosť
nenesie žiadnu zodpovednosť.
18. Registráciou sa každý účastník vzdáva všetkých zákonných nárokov proti organizátorovi udalosti VRAKMANIA
2023 Balkanpank.

19. Účastníci sú plne zodpovední za akúkoľvek škodu, nehodu, porušenie zákona či právnych predpisov, ktorej sa
bezprostredne zúčastnia, či už úmyselne alebo z nedbanlivosti. Pri takejto skutočnosti nenesie organizátor
žiadnu zodpovednosť.
20. Každý účastník prehlasuje, že bol organizátorom o týchto Všeobecných podmienkach riadne oboznámený a
poučený o pravidlách, z nich plynúcich a je si vedomý všetkých možných dôsledkov spojených s jeho účasťou na
udalosti.
21. Každý účastník prehlasuje, že jeho účasť na udalosti VRAKMANIA 2023 Balkanpank
(29.04.2023 - 06.05.2023) podstupuje na vlastné riziko, z vlastnej iniciatívy, dobrovoľne a
preberá plnú zodpovednosť za všetky škody ním zavinené, či už z nedbanlivosti alebo
úmyselne.

