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SOGLASJA ZA UDELEŽBO NA 12H CHALLENGE 

 
 

Strinjam se in soglašam: 

 

Soglasje s splošnimi določili: 

S prijavo na tekmovanje 12H CHALLENGE soglašam, da sodelujem v vseh dogodkih in aktivnostih in 

dejavnostih 12H CHALLENGE na lastno odgovornost. 

Pred sodelovanjem v navedenih aktivnostih sem bil s strani organizatorja seznanjen, da so navedene 

dejavnosti takšne narave, da so izjemno naporne in bi me lahko potisnile na meje mojih fizičnih 

zmogljivosti.  

Želim in se strinjam, da bom sodeloval pri eni ali več od naštetih aktivnostih/dejavnostih:  

- ocena telesne pripravljenosti, vadbe, športni tabori, osebni treningi in programi;  

- prehranski programi;  

- izobraževalni programi;  

- skupinski in individualni treningi;  

- osebno trenerstvo;  

- ostali dogodki; 

- in/ali sprejemal pomoč ter navodila pri drugih dejavnostih (t.i. »dejavnosti«), ki jih izvaja BRC 

TEAM, d.o.o. (pogodbena stranka ali BRC TEAM) in/ali katera koli druga povezana družba, 

partnerstvo ali zastopnik BRC TEAM. Navedeno vključuje katerega koli od zgoraj navedenih 

subjektov in njihovih dedičev ali pooblaščencev, v nadaljevanju kot: »Pogodbene stranke«). 

Strinjam se in sprejemam, da dejavnosti vsebujejo določeno stopnjo tveganja. To vključuje vendar ni 

omejeno na naslednje: (i) bolečine v mišicah, utrujenost, (ii) izčrpanost, (iii) togost sklepov in mišic, 

(iv) trganje ali napenjanje mišic, vezi, tkiva, (v) zlomi, (vi) zvini,  (vii) izpahi, (viii) nevarnost utopitve, 

(ix) utopitev, (x) opekline ali ozebline, poškodbe, ki vključujejo vozila; (xi) ugrizi živali in/ali piki; (xii) 

stik s strupenimi rastlinami; (xiii) nesreče, ki vključujejo, vendar niso omejene na veslanje, plezanje, 

kolesarjenje, pohodništvo, smučanje, sneg, prometne nesreče, plavanje; (xiv) hude telesne poškodbe, ki 

imajo kot posledico lahko trajno paralizo in/ali smrt zaradi lastne krivde ali krivde drugih udeležencev, 

pogodbenih strank ali tretjih oseb ali zaradi nepravilne uporabe opreme. Razumem, soglašam in 

sprejemam, da lahko nekatere ovire potekajo skozi vodo, ki ni bila testirana za kemikalije, bolezni ali 

druge kontaminirane snovi. 

Strinjam se, da bom upošteval vsa navodila organizatorja in da se strinjam z vsemi pogoji, navodili in 

odločitvami organizatorja. 

Razumem, da dogodek lahko vključuje kontakt z divjimi živalmi, žuželkami in rastlinami. Z 

upoštevanjem priporočil o načinih premagovanju ovir, primerno opremo in osebno disciplino se 

tveganje za poškodbe bistveno zmanjša, a kljub temu ostaja nevarnost resnih poškodb. 
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Razumem, da z izvajanjem aktivnosti obstajajo tveganja, ki ne morejo biti natančno predvidena, glede 

reakcije srca, pljuč in žilnega sistema. 

Razumem, da obstaja tveganje nepredvidljivih sprememb, ki se pojavijo med aktivnostjo ali po njej, ki 

lahko vključujejo, vendar niso omejene zgolj na:  

- nihanje krvnega tlaka ali srčnega utripa;  

- občutek nelagodja v rokah, nogah in prsnem košu;  

- občutek vrtoglavice in omotice ter nezavesti;  

- srčni napad, kap ali celo smrt (sicer v redkih primerih).  

Prekomerna telesna napetost med aktivnostjo lahko povzroči rabdomiolizo - sindrom, ki povzroča 

uničenje mišičnih vlaken. Svetovano mi je, da sem v dneh po zaključenih aktivnostih pozoren na 

simptome kot so prekomerna bolečina, zatemnjen urin oz. bolečine v ledvičnih predelih. Ta vrsta 

poškodbe je razmeroma redka, vendar pa lahko nastane kot posledica več dejavnikov (vendar ne zgolj 

naštetih), in sicer genetske pred dispozicije, dehidracije, ki so lahko izven nadzora pogodbenih strank. 

Zgoraj navedeno niso edini simptomi poškodbe ali stanja. Soglašam, da je moja dolžnost, da poiščem 

zdravniško pomoč in zdravljenje za kakršnokoli poškodbo, simptom ali skrb, ki bi jo imel glede svojega 

zdravja.  

Prostovoljno se strinjam z navedenimi in standardnimi pogoji za sodelovanje.  V primeru, da bom opazil 

nenavadno in/ali pomembno nevarnost, bom prenehal s tekmovanjem in na to nevarnost opozoril 

najbližjega sodnika, prostovoljca ali drugega člana organizatorske ekipe. 

Strinjam se, da organizator ne odgovarja za osebne predmete ali premoženje, ki je izgubljeno, 

poškodovano ali ukradeno na dogodku. 

Soglasje glede zdravstvenega stanja: 

Potrjujem, da sem zdrav, brez bolezni ali poškodb, ter da sem fizično sposoben in dovolj usposobljen za 

sodelovanje v vseh dejavnostih, povezanih z dogodkom 12H CHALLENGE. Moje sodelovanje v 

dejavnostih in dogodkih, ki jih organizira BRC TEAM je popolnoma prostovoljno. 

Razumem in sprejemam, da so dejavnosti, ki jih organizirajo in izvajajo pogodbene stranke, zasnovane 

tako, da so zelo zahtevne tudi za izredno dobro fizično pripravljeno osebo, vključno z vrhunskimi 

športniki, tekmovalnimi športniki in pripadniki bojnih enot. Z namenom, da mi pogodbene stranke 

dovolijo sodelovanje v navedenih dejavnosti, izjavljam in potrjujem vse naslednje izjave: 

i) opravljam redne zdravniške preglede (vsaj enkrat na leto),  

ii) pri osebnem zdravniku sem opravil zdravniški pregled v zadnjih 12 mesecih;  

iii) svetovano mi je bilo, da se pred mojim sodelovanjem v dejavnostih posvetujem z mojim 

izbranim zdravnikom in  

iv) da nimam nobenih kardiovaskularnih ali drugih težav, drugih zdravstvenih problemov ali 

bolezni, ki bi me lahko zadržale pri sodelovanju v dejavnostih, ki vključujejo, vendar niso 

omejene na: težave s srcem, težave s pljuči, težave s krvnim obtokom, sladkorno bolezen, 

visok krvni tlak, nizek krvni tlak, otrdelost arterij, zasoplost, bolečine v prsih, aritmijo, 

palpitacije srca, arterijsko disfunkcijo, cirkulacijsko motnjo ali drugih pogojev, ki bi 

povzročili zaskrbljenost pri vsaki razumni osebi.  
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Nisem seznanjen z nobenim drugim zdravstvenim problemom ali stanjem, ki bi lahko povečalo moje 

tveganje za bolezni in poškodbe zaradi sodelovanja v omenjenih dejavnostih. Pogodbene stranke so 

me v celoti in skrbno obvestile, da se lahko pojavijo škodljive fizične spremembe, vključno s 

poškodbami ali smrtjo, tudi, če ni bilo nobenega predhodnega zdravstvenega problema, stanja ali 

simptoma, in to popolnoma razumem. Ponovno se strinjam s prevzemanjem vseh tveganj, povezanih 

z mojim sodelovanjem v navedenih dejavnostih. 

 

Soglasje glede medicinskega in psihoterapevtskega zdravljenja: 

Pogodbene stranke ne zagotavljajo zdravljenja ali svetovanja, psihološkega svetovanja ali psihoterapije 

in nobena izmed oseb, ki jo zaposlujejo pogodbene stranke, ni pooblaščena, da deluje v imenu 

pogodbenih strank kot pooblaščeni terapevt ali zdravnik v Sloveniji. Pogodbene stranke ne 

diagnosticirajo ali zdravijo zdravstvenih stanj ali duševnih motenj. Informacije, posredovane v okviru 

dejavnosti, niso namenjene in niso nadomestilo za psihoterapijo ali zdravniško svetovanje in zdravljenje 

ter niso terapevtske ali medicinske narave. Razumem, da vsako izkušnjo, ki jo dobim iz dejavnosti, 

dobim preko lastne svobodne volje in sodelovanja. S tem soglasjem odvezujem družbo BRC TEAM, 

d.o.o. skupaj z drugimi pogodbenimi strankami od kakršnihkoli oblik odgovornosti za kakršnekoli 

škodljive ali negativne reakcije ali učinke, ki jih ima moja udeležba v omenjenih dejavnostih. 

Soglasje glede prejema prve pomoči: 

Soglašam s prejemanjem prve pomoči in druge zdravstvene oskrbe v primeru poškodb ali bolezni ter se 

s tem odpovedujem odškodninskim zahtevkom, ki bi lahko izhajali iz katere koli odgovornosti povezane 

s prejemom prve pomoči. 

Soglasje o prevzemu tveganj: 

Zavestno in svobodno prevzemam vsa takšna tveganja, znana in neznana, tudi če izhajajo iz 

malomarnosti neposredno ali posredno vpletenih v dogodek, ter prevzemam polno odgovornost za svoje 

sodelovanje. Seznanjen sem tudi s tem, da lahko kadar koli med samo prireditvijo, v skladu s pravili, 

odstopim. 

Z namenom sodelovanja v dejavnostih in z upoštevanjem tega, izrecno, svobodno in prostovoljno 

prevzemam vso odgovornost za svoje zdravstveno stanje in vsa tveganja za poškodbe ali neželene 

posledice, ki sem ji lahko izpostavljen zaradi sodelovanja v dejavnostih, ki so predmet tega soglasja. 

Sprejemam popolno odgovornost za kakršno koli mojo poškodbo ali smrt, ki je posledica lastne krivde 

ali krivde drugih udeležencev, pogodbenih strank ali katere koli tretje osebe. Odpovedujem se 

uveljavljanju odškodnine zaradi škode na mojih materialnih stvareh, zaradi sodelovanja v dejavnostih, 

ki je predmet teh soglasij, vključno s škodo, ki nastane med potovanjem na dogodek ali iz njega. Če 

bodo pogodbene stranke imele katerega od teh vrst stroškov, se strinjam, da jih bom povrnil. V primeru, 

da bom potreboval medicinsko pomoč, se strinjam, da bom finančno odgovoren za vse stroške, ki 

nastanejo zaradi takšnega zdravljenja. Zavedam se in razumem, da moram imeti sklenjeno dodatno 

zdravstveno zavarovanje. 

Izjava o upoštevanju navodil:  Strinjam se, da bom upošteval pravila za dejavnosti, ki so mi 

posredovana, in sledil navodilom, ki sem jih dobil od vodij dejavnosti. 
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Neodvisni izvajalci: Strinjam se, da pogodbene stranke ne prevzemajo odgovornosti za dejanja 

neodvisnih izvajalcev, ki zagotavljajo kakršne koli storitve za dejavnosti, ki so predmet pogodbe. 

 

Dovoljenje za uporabo fotografije/videa:  

S potrditvijo spodaj dajem BRC TEAM dovoljenje za uporabo moje fotografije/video posnetkov, 

vključno z vsemi avdio posnetki v vseh publikacijah za BRC TEAM, vključno z vsemi prikazi na 

spletnem mestu, brez plačila ali kakršnega koli drugega nadomestila. S tem pooblaščam BRC TEAM za 

urejanje, spreminjanje, kopiranje, razstavljanje, objavljanje, prikazovanje ali razpošiljanje vseh mojih 

slik, pridobljenih med ali v povezavi z aktivnostmi.  

Izrecno se odpovedujem :  

i) pravici do pregleda ali odobritve končnega izdelka, vključno s pisno ali elektronsko kopijo, 

v katerem se prikaže moja slika;  

ii) kakršno koli pravico do avtorskih pravic ali licenčnega ali drugega nadomestila, ki je 

povezana z uporabo slik;   

iii) vsaki pravici zahtevati odstranitev katere koli slike.  

S tem odstopam in odvezujem pogodbene stranke vseh zahtevkov, ki bi jih jaz, moji dediči, predstavniki, 

izvršitelji, upravitelji ali druge osebe, ki delujejo v mojem imenu, v imenu mojega premoženja imeli.  

 

Odškodnina: 

Z namenom, da mi pogodbene stranke dovolijo sodelovanje v dejavnostih, sprejemam finančno 

odgovornost za kakršno koli škodo, ki jo lahko povzročim sebi ali kateremu koli drugemu udeležencu 

ali tretji stranki, bodisi zaradi lastne malomarnosti ali namerne kršitve, kršitve tretjih oseb ali vsakogar, 

ki deluje v njihovem imenu. V kolikor se od pogodbenih strank zahteva, da prevzamejo odvetniške 

stroške ali druge stroške za uveljavitev tega sporazuma, se strinjam, da jih bom navedene pristojbine in 

stroške povrnil.  

V svojem imenu in imenu mojih dedičev, sorodnikov ali skrbnikov, predstavnikov, izvršiteljev, 

upraviteljev ali drugih oseb, ki delujejo v mojem imenu in za moj račun. se odpovedujem možnostim 

tožbe zoper BRC TEAM, d.o.o. ter zoper druge predstavnike, uradnike, zastopnike in/ali zaposlene, 

odvisne družbe in/ali soizvajalce, kot tudi njihove neodvisne izvajalce, sponzorske agencije, sponzorje, 

oglaševalce, prostovoljce, ter povezano z organizacijo tudi zoper lastnike in najemodajalce prostorov, 

ki se uporabljajo za vodenje in organizacijo dogodka (skupaj: organizatorjem) v zvezi z vsemi 

POŠKODBAMI, INVALIDNOSTJO, SMRTJO in/ali izgubo ali poškodovanostjo osebe ali 

premoženja, ne glede na to, ali izhajajo iz malomarnosti organizatorja ali kako drugače. Izjavljam, da 

sem seznanjen(a) z nevarnostmi in s tveganji, ki se lahko pojavijo v zvezi z udeležbo na tej 

prireditvi/tekmovanju, ter da v primeru nastanka kakršne koli škode, kot so npr., vendar ne izključno, 

telesne poškodbe, telesne bolečine, strah, duševne bolečine in poškodbe na stvareh, ne bom tožil(a) 

organizatorja in/ali od njega zahteval(a) povrnitve morebitne nastale škode ali plačila nadomestila. 



 
 
Soglasje za udeležbo, BRC TEAM, d.o.o., 12H CHALLENGE 2020, izvedba v 2021. Vse pravice pridržane. 
 

 

Z namenom sodelovanja v dejavnostih ter ob upoštevanju vseh navedenih tveganj v soglasjih in 

nevarnosti, izrecno, svobodno in prostovoljno razrešim oz. se odpovem v korist pogodbenih strank vsem 

zahtevkom iz odgovornosti zaradi izgub, stroškov, odvetniških stroškov. S podpisom tega dokumenta 

nameravam za vedno odstopiti od svoje pravice do kakršnegakoli zahtevka ali tožbe proti pogodbenim 

strankam, zaradi kakršnih koli zahtevkov za osebno poškodbo ali smrt ali izgubo premoženja ali 

kakršnokoli materialno škodo. Imel(a) sem dovolj priložnosti, da preberem in razumem ta soglasja ter 

se posvetujem s pravnim svetovalcem in se prostovoljno odpovedujem svoji pravici do tega. Zavestno 

in prostovoljno se strinjam, da me zavezujejo vsi pogoji, določeni v tem dokumentu (soglasjih). 

Izrecno izjavljam, da sem pozorno in skrbno prebral(a) soglasja, da sem popolnoma razumel(a) prebrano 

in da soglašam z vsako izjavo, pogojem in zahtevkom, navedenem v tem dokumentu (soglasjih).  

Razumem, da je v soglasjih obveza, na katero se BRC TEAM zanaša in brez katere mi BRC TEAM ne 

dovolijo sodelovanja v dejavnostih. V primeru, da se ne strinjam s kakršnokoli navedbo v teh soglasjih, 

nimam pravice sodelovati v nobeni od dejavnostih. Razumem, da se s podpisom teh soglasij 

odpovedujem določenim pravnim pravicam. Strinjam se, da se v primeru, da je katerokoli izmed določil 

nično ali izpodbojno, zavezujem upoštevati preostala veljavna določila. Prebral(a) sem ta sporazum in 

ga podpisujem popolnoma prostovoljno, brez zvijače ali prevare. Izrecno se strinjam, da me določila 

sporazuma zavezujejo. 

  

Soglasje za uporabo osebnih podatkov: 

Soglašam, da BRC TEAM moje osebne podatke, prejete z izpolnitvijo obrazca Prijava, zbira, uporablja 

in obdeluje z namenom vodenja evidence o udeležencih dogodka ter komunikacijo po e-pošti v zvezi s 

prijavo, potekom, vsebino dogodka in zadovoljstvom z njim ter za pošiljanje e-novic z informacijami o 

X Challenge dogodkih in raznih drugih vsebinah.  

 

Soglasje za uporabo fotografij/medijskih materialov: 

Izrecno soglašam in pooblaščam BRC TEAM, da me lahko fotografira ali posname film, televizijske 

programe manjših razsežnosti, spletne oddaje ali druge vrste medijskih produkcij, ki zajemajo moje ime, 

glas in/ali sliko (v nadaljevanju »materiali«). 

BRC TEAMU dajem avtorske pravice za materiale in ga pooblaščam za uporabo, ponovno uporabo, 

kopiranje, objavljanje, prikazovanje, razstavljanje, reprodukcijo, licenco tretjim osebam in distribucijo 

gradiv v kakršnem koli izobraževalnem ali promocijskem gradivu ali drugih oblikah medijev, ki lahko 

vključujejo kataloge, članke, revije, brošure, spletne strani ali elektronske ali druge publikacije, ne da bi 

me o tem obvestili. 

Prav tako se strinjam, da me BRC TEAM lahko identificira po imenu in drugih identifikacijskih 

podatkih, kot so letnik dogodka, datum dogodka, domače mesto itd., razen, če ni drugače zahtevano.  

 

BRC TEAM, d.o.o. 

12H CHALLENGE 2020, izvedba v 2021 


