
 SMLOUVA O ÚČASTI V SOUTĚŽI PHM CUP 
 ORGANIZOVANOU 

 CZECH HOCKEY MASTERS s.r.o 
 PRO SEZÓNU 2022/2023 

 I. Smluvní strany 

 Czech Hockey Masters s.r.o. 
 Karoliny Světlé 278/28, 
 110 00, Praha 1 
 Ič:  09191291 
 dále jen „  organizátor  “ 

 a Účastník: 

 xxxxx 

 zástupce: 

 xxxxx 

 II. Práva a povinnos� organizátora 

 Organizátor se zavazuje: 

 -  zařadit účastníka do soutěže rekreačního hokeje dle propozic PHM Cupu zveřejněných na 
 stránkách www.phmcup.cz/propozice 

 -  dodržovat Propozice PHM Cup 
 -  že do 31.8.2022 oznámí cenu zápasu pro tým na celou sezonu 2022/2023 a tato cena bude 

 vypočtena z průměru před zdražením k 31.12.2022 a cenou poté. Takže cena na sezonu 
 2022/2023 bude ve stejné výši vyjma finálových utkání a zápasů o 3.místo. Cena těchto 
 zápasů bude sdělena při play-off. 

 -  vrá�t plnou výši startovného a to v případě razantního zdražení služeb (pronájmu ledové 
 plochy) a to pokud by cena utkání po uzavření smluv o pronájmu ledů byla cena zápasu na 
 tým vyšší než 5 000 CZK Toto pla� před startem sezony. 

 Organizátor má právo: 

 -  zařadit účastníka do výkonnostní skupiny 
 -  odstoupit od smlouvy a vyloučit účastníka ze soutěže v případě porušení propozic PHM Cupu 

 účastníkem soutěže. 

 III. Práva a povinnos� účastníka 

 Účastník se zavazuje: 



 -  dodržovat propozice PHM cupu 
 -  uhradit startovné na sezonu ve výši 15.000,- Kč na základě faktury vystavené Organizátorem 
 -  Účastník se zavazuje uhradit platbu za jednotlivá odehraná utkání dle ceníku Organizátora a to 

 neprodleně před/po utkání v hotovos� delegátům utkání. Nebo převodem na bankovní účet 
 Organizátora 
 2318554002/5500 
 Jako variabilní symbol bude použité buď číslo utkání nebo při platbě za více utkání najednou 
 variabilní symbol z faktury, která bude vystavena a předána Účastníkovi 
 (aktuální ceník služeb bude komunikován vždy v komunikačních skupinách whatsapp případně 
 emailem  s Účastníky) 

 Účastník má právo: 

 -  odstoupit od smlouvy bez udání důvodu bez nároku na vrácení startovného s výpovědní 
 lhůtou 30dní od dne oznámení odstoupení od smlouvy. Ve výpovědní lhůtě 30 dní je stále 
 povinnost Účastníka  nastoupit k utkáním dle rozpisu, nebo plnit finanční závazky ze zápasů 
 vyplývajících 

 -  odstoupit od smlouvy v případě porušení smlouvy ze strany organizátora. 

 IV. Závěrečná ujednání 

 -  odstoupí-li účastník od smlouvy bez udání důvodu nebo je-li vyloučen v případě porušení 
 propozic PHM Cupu, nenáleží účastníkovi žádná náhrada startovného. 

 -  v případě odstoupení od smlouvy účastníkem pro porušení smlouvy ze strany organizátora, 
 náleží účastníkovi náhrada startovného ve výši 50%. 

 -  tato smlouva může být měněna pouze písemnou formou. Pokud některá otázka není ve 
 smlouvě výslovně řešena, pla� pro ni ustanovení obchodního zákoníku a občanského 
 zákoníku. Ústní sjednání nemají právní opodstatnění. 

 -  smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely bez nátlaku, na základě své pravé a svobodné 
 vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v �sni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

 -  smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží organizátor a druhý 
 účastník. 

 -  účastník (hráči účastníka) hraje soutěž na vlastní riziko a organizátor neodpovídá za žádnou 
 újmu 

 -  v případě předčasnému ukončení sezony kvůli neočekávatelným vlivům a vyšší moci 
 (například: covid, vojenský konflikt,vládní nařízení) převede organizátor poměrnou část z 50% 
 startovného dle počtu zbývajících neodehraných zápasů účastníka do další sezony. 

 -  účastník souhlasí se zpracováním osobních dat které poskytl 
 -  účast v ligovém ročníku je dobrovolná, Organizátor nemá sjednané žádné kolek�vně pojištění 

 V Praze dne: 17. srpna 2022 

 V Praze dne __. __ . 2022                                                     V Praze dne __ . __ . 2022 

 ---------------------------------------                                               ---------------------------------------- 

 Organizátor                                                                               Účastník 


