
Impossibility Challenger 2017 

12. listopadu 2017, Kladno, Česká republika 

Přihláška účastníka: 
 

Jméno: _________________________   Příjmení: _________________________________ 

Datum narození: _________________   Muž/žena: ________________________________ 

Státní příslušnost: __________________________________________________________ 

Telefon: ________________________   Email: ___________________________________ 

Webové stránky: ___________________________________________________________ 

Adresa: ___________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

Tričko Impossibility Challenger 2017 (1x tričko ZDARMA, každé další za 200Kč): 

Objednávám_______ks triček. Velikosti: S____, M____, L____, XL____, XXL____ 

Počet rekordů, které chci překonat:_____________ 

Názvy rekordů:  1. _______________________________________________________ 

   2. _______________________________________________________ 

   3. _______________________________________________________ 

Poznámka: Každý rekord podrobněji popište na 2. straně přihlášky. 

Počet vlastních pomocníků:___________________ 

Podmínky a upozornění: 

1/ Registrační poplatek: 500 Kč za 1 účastníka + 200 Kč za každého dalšího účastníka rekordu (poplatek zahrnuje 

snídani, teplý oběd, občerstvení během akce, 1x tričko zdarma). 200 Kč za 1 pomocníka (poplatek zahrnuje snídani, 

teplý oběd, občerstvení během akce). Všechna jídla budou vegetariánská. 

2/ Dokumentace: Všechny pokusy o světový rekord, které budou trvat méně, než jednu hodinu, budou nafilmovány 

naším týmem. Pro dokumentaci rekordů trvajících déle si prosím přineste vlastní videokameru. Světové a osobní 

rekordy budou zaznamenány, ale ne plně zdokumentovány na videozáznamu. 

3/ Média: Ačkoliv nemůžeme zaručit přítomnost médií, obvykle jsou na akci přítomny národní a mezinárodní televizní 

stanice a tiskové agentury. Účastník svým podpisem na této přihlášce souhlasí s tím, že bude během akce filmován 

nebo fotografován a záběry mohou být odvysílány bez jakýchkoliv poplatků. Dále souhlasí s tím, že organizátoři mohou 

poskytnout adresu účastníka médiím za účelem dalšího kontaktu. Organizátoři si také vyhrazují právo použít všechny 

záběry a fotografie na svých webových stránkách a propagačních materiálech. 

 

Datum: ____________________   Podpis: ______________________________________ 

Poznámka: Po úspěšném vytvoření nebo překonání světového rekordu, obdržíte od organizace 
Impossibility Challenger certifikát popisující tento rekord a pravidla, která byla při rekordu dodržena. Také 
vám můžeme poskytnout videozáznam vašeho rekordu, pokud rekord netrval déle než 1 hodinu.  

 

Prosím, pošlete obě podepsané stránky na email:  
info@impossibility-challenger.cz 

mailto:info@impossibility-challenger.cz


Impossibility Challenger 2017 

12. listopadu 2017, Kladno, Česká republika 

Přihláška rekordu: 
(pro každý pokus o rekord je potřeba vyplnit jeden formulář) 

 

Jméno: _________________________   Příjmení: _________________________________ 

Kolik lidí se bude rekordu účastnit: _____   Státní příslušnost: _______________________ 

Název rekordu: _____________________________________________________________ 

Cíl: _______________________________________________________________________ 

Můj rekord bude: SVĚTOVÝ______ / světový_______/národní_______ / osobní________ 

Popis rekordu: _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Vybavení a pomůcky potřebné pro rekord: ______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Jaké z výše uvedených pomůcek má zajistit pořadatel: _____________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Nejlepší výsledek během tréninku: _____________________________________________ 

Preferovaný čas začátku pokusu: ______________________________________________ 

Čeho musí být dosaženo pro uznání rekordu (např. čas, délka, počet): ________________ 

__________________________________________________________________________ 

Za jakých podmínek bude rekord považován za neúspěšný: _________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Pokud chcete zdolat SVĚTOVÝ REKORD, uveďte v příloze pravidla, která jste obdrželi od 

příslušné organizace. 

Podmínky a upozornění: 

Vezměte prosím na vědomí: Budeme mít k dispozici sportovní halu, venkovní běžeckou dráhu a bazén. Rekordy by 

měly být vhodné pro jednu z těchto lokalit. Rekordy by neměly trvat déle než 7 hodin. V případě delšího rekordu je 

jeho délku potřeba konzultovat s organizátory. Je zakázána konzumace drog nebo jiných stimulantů. Použití drog bude 

mít za následek okamžitou diskvalifikaci. Organizátoři si vyhrazují právo odmítnutí rekordu, pokud jej shledají 

nevhodným pro tuto soutěž. Pokud se pokoušíte o světový rekord důrazně, doporučujeme, abyste se přihlásili a 

projednali pravidla s výborem světových rekordů nejméně 3 měsíce před akcí. Pojištění si zajišťují účastníci sami. 

Prohlášení: Potvrzuji, že budu dodržovat pravidla týkající se své disciplíny a budu respektovat rozhodnutí rozhodčích a 

organizátorů. Také potvrzuji, že jsem schopen zvládnout svou vybranou disciplínu, aniž bych tím způsobil újmu na 

zdraví sobě i druhým. Jsem si vědom toho, že organizátoři nejsou zodpovědní za jakýkoli úraz a zprošťuji je jakékoliv 

odpovědnosti týkající se mého pokusu o rekord. Jsem si vědom účasti na vlastní riziko. 

 

Datum: ____________________   Podpis: ______________________________________ 

Prosím, pošlete obě podepsané stránky na email:  
info@impossibility-challenger.cz 

mailto:info@impossibility-challenger.cz

