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DEFINICE  

“Provozovatel” znamená osoba nebo osoby starající se a moderující Portál kunlik.com. 

“Portál” znamená webové stránky, zpřístupněné na adrese www.kunlik.com. 

“Návštěvník” znamená osobu, která vstoupila / vstupuje na stránky Portálu a prohlíží si obsah 
Portálu. 

“Uživatel” znamená osobu, která má na Portálu zřízen svůj Uživatelský účet.  

“Uživatelský účet” znamená, že jsou na Portálu o daném Uživateli dostupné jím vyplněné 
informace. Uživatel s Uživatelským účtem může na Portálu přidávat články, Závody nebo jejich 
hodnocení a fotografie.  

“Zařízení“ znamená počítač, tablet, mobilní telefon či jiné obdobné zařízení, umožňující 
prohlížení obsahu Portálu.  

“Závody / Soutěže” znamenají existující události, kterých se mohou Uživatelé za nějaký 
poplatek zúčastnit. Provozovatel není jejich organizátorem ani neručí za aktuálnost vyplněných 
dat na Portále. Jakékoliv nesrovnalosti není možné na Provozovateli nárokovat. 

 

Před intenzivním užíváním Portálu, resp. vytvořením Uživatelského účtu si pozorně přečtěte 
tyto podmínky: 

Provozovatel Portálu 

Provozovatelem Portálu je Tomáš Helmich. Kontaktní e-mail: tom@kunlik.com. 

Webové stránky www.kunlik.com a jejich podstránky (dále jen „Portál“), na kterých jsou 
Provozovatelem publikovány a udržovány informace, jsou provozovány jako služba jejich 
návštěvníkům. 

Poslání  

Prostřednictvím Portálu se Vám snažíme poskytnout informace o nejrůznějších sportovních 
aktivitách, na které se můžete volně přihlašovat (pokud budete v některých případech dost 
rychlí), aniž byste museli být registrovanými závodníky.  

Zároveň Vám zprostředkováváme zážitky či vzkazy přímých účastníků, pro Vaši snazší 
orientaci či výběr. 



Rádi bychom rozsah aktivit, na které bude možno nalézt cestu přes náš Portál neustále 
rozšiřovali, aby si „to své“, našel každý pohybu lačný Návštěvník.  

Uživatelský účet 

Pokud hodláte Portál využívat intenzívně a máte zájem sdílet své vlastní zkušenosti se 
Soutěžemi anoncovanými na Portálu, můžete si založit svůj Uživatelský účet. 

Ke zřízení Uživatelského účtu budete potřebovat přezdívku a platnou e-mailovou adresu. 

Ostatní údaje můžete zadat dle svého uvážení, ale není to podmínkou. Záleží zcela na Vašem 
uvážení, avšak bez jejich zadání není možné přesně nabízet obsah Portálu odpovídající Vašim 
preferencím.  

Při vytváření Uživatelského účtu vyslovujete i souhlas s přijímáním obchodních sdělení 
souvisejících se zaměřením Portálu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.  

Zřízením Uživatelského účtu:  

(i) udělujete Provozovateli povolení používat na Portálu Vaše jméno, podobu a ostatní 
Vámi zadané údaje, výhradně však pro účely provozování Portálu a jeho přiměřené 
propagace;  

(ii) souhlasíte, že veškeré Vaše příspěvky, jedno zda textové, zvukové či obrazové, se 
po zveřejnění stanou obsahem Portálu a nebudou vraceny; zůstanou Vám zachována 
osobnostní autorská práva, která k příspěvkům máte, ale jejich poskytnutím udílíte 
Provozovateli bezplatnou nevýhradní časově neomezenou licenci k užití příspěvku; 

(iii) zároveň garantujete, že Vaše příspěvky neporušují platné právní předpisy, ani práva 
třetích osob a zavazujete se, že Provozovatele odškodníte, pokud by vůči němu 
v souvislosti s Vaším příspěvkem jakákoliv osoba uplatnila svůj nárok; 

Svůj Uživatelský účet můžete kdykoliv zrušit, ale Vámi přidaný obsah, již na Portále zůstane.   

Ochrana soukromí 

Provozovatel je správcem osobních údajů, které poskytnete při návštěvě Portálu a při vytváření 
Uživatelského účtu. Další informace o tom, jak Provozovatel zpracovává Vaše osobní údaje, 
naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů. 

Ochrana dětí. Portál je určen Návštěvníkům starším šestnácti (16) let. Pokud je Vám méně než 
šestnáct (16) let, nezakládejte si zde Uživatelský účet a nesdílejte prostřednictvím Portálu své 
osobní údaje, aniž by k tomu dal souhlas Váš zákonný zástupce. 

Žádáme zákonné zástupce, aby dohlíželi nad používáním Portálu jejich dětmi a pomáhali při 
naplňování těchto Zásad tím, že dětem neumožní, aby poskytovaly své osobní údaje bez jejich 
svolení.  

Pokud se budete domnívat, že nám vaše dítě mladší šestnácti (16) let poskytlo osobní údaje 
prostřednictvím Portálu, obraťte se na nás a my tuto skutečnost prověříme a bude-li třeba, 
uvedeme vše do souladu se Zásadami. 



Cookies. Soubor cookie je malý datový soubor, který často zahrnuje jedinečný identifikátor, 
který je odeslán z Portálu do webového prohlížeče počítače, tabletu nebo mobilního telefonu 
(dále jen „Zařízení“) Návštěvníka k uložení v Zařízení. Při provozu Portálu cookies 
zaznamenávají informace o Vašich online preferencích a umožňují nám přizpůsobit Portál 
Vašim zájmům. 

Odpovědnost 

Prosíme mějte na paměti, že Provozovatel není organizátorem jakékoliv sportovní aktivity 
uvedené na Portálu, nemůže Vám ani zajistit účast, na Vámi vybrané aktivitě a není zrovna tak 
v žádném případě odpovědný za přípravu, změnu v organizaci či konání dané sportovní aktivity.   

Za zajištění průběhu akce v souladu s platnými předpisy odpovídá vždy organizátor závodu. 
Dbejte tedy vždy jeho pokynů a nezapomínejte, že na akcích uvedených na Portálu se účastníte 
na své vlastní nebezpečí, a to včetně nebezpečí na zdraví či životě. Seznamte se tedy vždy 
dopředu s podmínkami účasti na akci vydanými organizátory závodů a zvažte naše doporučení 
se ještě před registrací a dnem závodu poradit se svým lékařem ohledně dopadů účasti na 
závodu na Vaše zdraví. 

Provozovatel u jednotlivých soutěží neuvádí věkové hranice účastníků, pro které je soutěž 
otevřena, a je tak vždy na samotném účastníku, aby si tuto ověřil před svojí případnou registrací.  

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv, i bez předchozího upozornění, pozastavit fungování 
jakéhokoliv Uživatelského účtu, pokud má důvodné podezření na činnost Uživatele v rozporu 
s těmito podmínkami, podmínkami anoncovaných aktivit či obecně závazných předpisů, 
případně je to dle jeho vlastního uvážení považováno za spravedlivé či vhodné. Provozovatel 
si dále vyhrazuje právo přezkoumat a prošetřit veškeré činnosti Uživatele související 
s provozem Portálu. 

Rozhodné právo a řešení sporů 

Na tyto podmínky se v celém rozsahu vztahuje právo České republiky.  

V případě sporu budou strany usilovat o nalezení smírného řešení. Všechny spory, které 
vzniknou v souvislosti s provozem Portálu budou řešeny před příslušnými českými soudy.  

Změny 

Provozovatel může čas od času podle vlastního uvážení změnit tyto podmínky.  

Veškeré změny budou zveřejněny na Portálu nejméně jeden (1) měsíc před nabytím účinnosti.  

Vstupem na Portál poté, co nabude účinnosti jakákoliv změna podmínek, příslušnou změnu 
podmínek akceptujete. 


