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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI  
 
 
 

 

 
 
 

NÁVRH NA UZNESENIE  
 

M E ST SK ÉH O Z AST U PI T EĽ ST V A  
 

zo dňa 06. 02. 2020  číslo ..../2020 
 
 

K bodu:  Schválenie Hostiteľskej dohody pre organizáciu Svetového pohára vo 
vodnom slalome ICF 2020 v meste Liptovský Mikuláš 

 

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  
 

I. schvaľuje 

Hostiteľskú dohodu pre organizáciu Svetového pohára vo vodnom slalome ICF 2020 v meste 
Liptovský Mikuláš 
 

II. odporúča 

Primátorovi mesta Liptovský Mikuláš, podpísať Hostiteľskú dohodu pre organizáciu Svetového pohára 
vo vodnom slalome ICF 2020 v meste Liptovský Mikuláš 
 

 

 

 
Ing. Ján Blcháč, PhD. 
      primátor mesta 

    
 
 

Dátum podpisu uznesenia:   ........................2020  
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Dôvodová správa 
 

Medzinárodná kanoistická federácia (ICF) so sídlom vo Švajčiarsku, rozhodla v rámci 
rozhodovacích konaní, že Svetový pohár vo vodnom slalome ICF 2020, bude realizovať 
Slovenská kanoistika so sídlom v Bratislave. 

Slovenská kanoistika ďalej rozhodla, že uvedené podujatie sa bude konať v meste Liptovský 
Mikuláš, v  dňoch 21. až 23. augusta 2020. 

Z uvedeného dôvodu predkladáme na rokovanie mestskému zastupiteľstvu medzinárodnú 
Hostiteľskú dohodu (ďalej len dohoda) pre organizáciu Svetového pohára vo vodnom 
slalome ICF 2020. Partnerské strany, MEDZINÁRODNÁ KANOISTICKÁ FEDERÁCIA 
("ICF"), so sídlom v Avenue de Rhodanie 54, 1007 Lausanne, Švajčiarsko a SLOVENSKÁ 
KANOISTIKA A MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ("NF"), so sídlom v Junácka 6, 83104 
Bratislava, Slovensko v dohode uvádzajú formy spolupráce.  

Dohoda bola doručená mestu Liptovský Mikuláš do Kancelárie vedenia mesta dňa 14. 1. 
2020 v anglickom jazyku. Vzhľadom k tomu, že Slovenská kanoistika nedisponuje dohodou 
v slovenskej jazykovej mutácii, mesto zabezpečilo preklad dohody (22 strán) 
prostredníctvom Informačného centra na vlastné náklady. Následne sme pripomienkovali 
nesprávne uvedené údaje v medzinárodnej zmluve, ktoré Slovenská kanoistika upravila. 

Slovenská kanoistika so sídlom v Bratislave, poverila Kanoe Tatra Klub Liptovský Mikuláš, 
kompletnou organizáciou a technicko-organizačným zabezpečením podujatia Svetový 
pohár vo vodnom slalome ICF 2020, v dňoch 21. až 23. augusta 2020. 

Mesto Liptovský Mikuláš je partnerom dohody vzhľadom k tomu, že sa podujatie koná na 
území mesta.  

Dohoda obsahuje i sankcie pre partnerské strany v prípade zrušenia podujatia. 

Dohodu predkladáme v slovenskom preklade. 
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TÁTO ZMLUVA je vyhotovená v Lausanne, Švajčiarsko a obsahuje Prílohu 1 a 2 a Technické 
Písomnosti. 

 

ZMLUVNÉ STRANY: 
 

MEDZINÁRODNÁ KANOISTICKÁ FEDERÁCIA ("ICF"), so sídlom v Avenue de Rhodanie 

54, 1007 Lausanne, Švajčiarsko 

 

A 
 

SLOVENSKÁ KANOISTIKA A MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ("NF"), so sídlom v Junácka 6, 
83104 Bratislava, Slovensko 

 
 

PRITOM 
 

(i) ICF je vlastníkom všetkých práv (vrátane, ale nielen, televízie, marketingu, reklamy, 

predaja tovaru, pohostinnosti, vysielania, filmovania a práv duševného vlastníctva) a 

na podujatie, Majstrovstvá sveta vo vodnom slalome ICF, neskôr iba „Majstrovstvá“ 

sú výhradne majetkom ICF; 

(ii) Po výberových konaniach a hodnotiacich procesoch, ktoré stanovila ICF na výber 
miest konania podujatí, bola táto udalosť rozhodnutím predstavenstva ICF udelená 
SLOVENSKÉMU KANOEINGU, ktorý si želá, aby sa podujatie konalo v meste 
Liptovský Mikuláš, Slovensko v roku 2020; 

(iii) Strany sa dohodli, že za plánovanie, organizovanie, propagáciu a usporiadanie 
podujatia bude zodpovedať NF a bude sa vykonávať za podmienok stanovených v 
tejto dohode; 

(iii) Strany vyhlasujú, že duch dobrej vôle a konštruktívnej spolupráce by mal riadiť ich 
vzťah vrámci tejto dohody, a najmä sa zaväzujú pravidelne stretávať, aby 
prediskutovali plánovanie, prípravu, organizáciu a usporiadanie podujatia. 

 
1 DEFINÍCIE 

 
V tejto dohode (vrátane odôvodnení, technických výstupov a príloh), pokiaľ z kontextu 
nevyplýva niečo iné, majú nasledujúce slová tieto významy: 

 

„Obdobie prístupu“ je obdobie, v ktorom majú športovci prístup na miesto konania podujatia a 

na všetky služby súvisiace so súťažou, ktorá sa začína 17. augusta 2020 a končí 23. augusta 

2020; 

 

„Obdobie majstrovstiev“ znamená obdobie majstrovstiev, ktoré sa začína 21. augusta 2020 a 

končí 23. augusta 2020; 

 

„Obchodné práva“ znamenajú všetky práva komerčnej povahy týkajúce sa podujatia vrátane, ale 

bez obmedzenia, práv na reklamu, vysielacích a mediálnych práv, koncesných práv, práv na 

webové stránky, práv na vstupenky, práv na údaje, práv na obchodovanie, práv na vydávanie, 

práv na videohry, sponzorské práva, práva na pohostinstvá, práva na stravovanie a práva na 

oficiálne postavenie;
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"Vlastníctvo/majetok podujatia" znamená: 

 
• všetky práva duševného vlastníctva, ktoré vlastní, alebo používa na základe licencie 

podľa NF, súčasné alebo budúce, vrátane, bez obmedzenia: 

o návrhy, logá, insígnie, vizuálne podoby, ochranné známky, obchodné 

mená, piktogramy, autorské práva na diela, a práva skladajúce sa z 

akéhokoľvek tovaru alebo služieb oficiálne spojených so sponzorskou NF 

alebo Podujatím; a 
o maskot NF alebo maskot Podujatia; 
o databázy, biografie, štatistiky, softvéry; 

 

• iné práva duševného vlastníctva NF, vrátane, bez obmedzenia: 
o právo publikovať a predávať, alebo povoliť zverejnenie a predaj, 

vydávanie úradných publikácií a programy spojené s NF alebo Podujatím; 
o právo na používanie alebo využívanie akéhokoľvek oficiálneho 

merchandisingu/predaja tovaru; 
o právo na používanie alebo využívanie práv NF v akýchkoľvek hudobných 

dielach účtovaných v prospech NF alebo Podujatia, alebo  oboch; a 

o právo organizovať alebo využívať všetky športové, kultúrne, zábavné 

alebo iné podujatia organizované vo vzťahu k Udalosti, pod dohľadom 

alebo úradnou záštitou NF. 

 

" Vylúčené Sponzor Kategórie" znamená exkluzívne kategorizované značky , ktoré boli 

zmluvne dohodnuté s ICF Sponzormi; 

 

"Hostiteľské obchodné práva" znamenajú 

 
• práva na predaj vstupeniek; 

 
• právo na zhromažďovanie akreditačného poplatku; 

 
• Miestne sponzorstvo a dodávateľské práva; 

 
• Stravovanie a koncesné práva; 

 
• Práva na predaj tovaru a reklamu; 

 
• Domáce vysielacie práva; 

 
• Práva na domácu podnikovú pohostinnosť; a 

 
• Domáce vydavateľské práva/právo na publikovanie 

 
"Hostiteľské obchodné práva počas licenčného obdobia” sa rozumie obdobie od podpisu 

zmluvy až do ukončenia zmluvy. 

 

"ICF výstupy" sa rozumie, že každú položku alebo povinnosti uvedené v Technických 

Písomnostiach, ktoré sa  ICF zaviazal plniť, organizovať a doručiť.
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" ICF Manuál podujatia" sa rozumie úradný ICF návod na použitie a organizáciu ICF 

podujatí v platnosti  času kópií, ktoré si zachovávajú Strany; 

 

" ICF intelektuálne Vlastníctvo" sa rozumie duševné vlastníctvo, ktoré vlastní, alebo 

používa na základe licencie ICF, súčasné alebo budúce, vrátane: 

 

• ICF Logo; 

 
• ICF slogan alebo terminológia používaná ICF; 

 
• Oficiálny názov majstrovstiev ako to určil ICF; 

 
• návrhy, logá, insígnie, vizuálne podoby, ochranné známky, obchodné mená a názvy 

domén, databázových práv, piktogramy, autorské práva na diela, práv v dôverné 
informácie (vrátane know-how) a také práva, skladajúce sa z akéhokoľvek tovaru 
alebo služieb oficiálne spojené s ICF, v každom prípade, či už registrované alebo 
neregistrované, vrátane všetkých aplikácií (alebo práva uplatňovať) v súčasnosti 
alebo v budúcnosti v akejkoľvek časti sveta; 
 

• výsledky/životopisy, údaje z ICF súťaží; 
 

• akýkoľvek maskot ICF a maskoti ich súťaží, vrátane všetkých dvoj a troj 
rozmerových znázornení; a 

 
• akýkoľvek iný softvér alebo know-how k dispozícii ICF; 

 
“ICF MediálneUsmernenia" sa rozumie úradný ICF návod na použitie propagácie ICF 

Udalostí v platnosti času  kópií, ktoré si zachovávajú Strany; 

 

"ICF pravidlá a predpisy " sa rozumejú tie úradné ICF Pravidlá a Predpisy, platné v čase kópií, 
ktoré si zachovávajú Strany; 

 
"ICF príručka štýlu" znamená úradnú ICF príručku pre použitie grafických prvkov ICF Udalosti 
platné v čase kópií, ktoré si zachovávajú Strany; 

 
"Požiadavka na zmenu materiálu" znamená akýkoľvek návrh ICF alebo osoby inej ako NF, 
ktoré by malo za následok nasledujúce zmeny: 

 
(i) ICF požiadavky vo vzťahu k šampionátu, alebo 

(ii) na formát, dátumy, rozsah alebo Miesto konania Šampionátu; alebo 

(iii) rozdelenie Obchodného Práva medzi zmluvnými stranami; alebo 

(iv) iné aspekty majstrovstiev, 

 
ktoré sa líšia od , alebo predstavujú povinnosti, ktoré sú dodatočné k tým, ktoré sú v návrhu 

tejto zmluvy. 

 

Odkazy na Ustanovenia alebo Prílohy, sú ustanovenia, alebo Prílohy k tejto Dohode, a 
odkazy na Sub-ustanovenia, sú na Sub-ustanovenia bodu, v ktorom odkaz sa zobrazí. V ICF 
a NF súhlasíte s tým, že Technické Písomnosti a Prílohy k tejto Dohode sú súčasťou tejto 
Zmluvy a sú záväzné pre ICF a NF. 

 
Sľubuje, zaväzuje sa a ponúka podať písomne alebo ústne do NF počas cenových ponúk a 

postupov hodnotenia, ak nie je dohodnuté inak podľa ICF, záväzné pre NF.
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"NF Dodávky" sa rozumie,že každú položku, a/alebo povinnosti uvedené v Dodatku 1, 
ktoré je NF určený ako zodpovedný plniť, organizovať a/alebo doručiť; 

 
"Sponzorské Práva" sa rozumie právo predať (v hotovosti, vecnej hodnote, alebo inak), 
sponzorstvo, oficiálneho dodávateľa a iné združenia všetky popisy v súvislosti s Podujatím. 

 
"Označenie sponzorstvo" sa rozumie: 

 

• v prípade ICF, akákoľvek fráza schválená ICF a ktorá nemá žiadne sponzorstvo, schválenie pridruženia 
ICF, podujatia a tretej strany, a 

• v prípade NF, akákoľvek fráza schválená NF a ktorá nemá žiadne sponzorstvo, schválenie pridruženia 
NF, podujatia a tretej strany. 
 
"Tím Úradníkov" musí byť definovaný ako osoby, ktorých prítomnosť je nevyhnutná, pre 
správu NF delegácií a na technické a zdravotnícke zabezpečenie športovcov registrovaných 
pre účasť na Podujatí; 
 
"Technickí Úradníci" znamená, že sa človek podieľa na organizácii, prevádzke a riadení 
Udalostí, vrátane takých osôb, ako rozhodcovia a časomerači; 

 
"Televízne Práva" sa rozumie právo prenášať a/alebo sprístupniť a/alebo distribuovať prenos 
podujatia všetkými formami televízie (vrátane, bez obmedzenia, analógové terestriálne TV, 
digitálneho terestriálneho televízneho vysielania, káblová TV, DTH satelitná TV, IPTV, Mobilné 
Vysielanie,internetové stránky a Elektronické Vysielanie), či už spoplatnené alebo poskytnuté 
bezplatne doručené a/alebo ktoré sú k dispozícii bezplatne, zaplatiť alebo zaplatiť za 
zobrazenie základu ako súčasť každého lineárneho vysielania, služby alebo služby na 
vyžiadanie, vrátane, bez obmedzenia, akékoľvek súčasné alebo so zdržaním pri prenose 
alebo sprístupnenie Pokrytia Majstrovstiev v celku alebo v časti prostredníctvom Webu alebo 
Mobilných Technológií. Špecifikáie k vysielaniu a  definície sú uvedené v Prílohe 2; 

 
"Miesto" znamená a zahŕňa, ale nie je obmedzené počas celej súťaže a tréningové plochy, 
ako jazero alebo úsek vody, zvyšok ihrisko, divácke tribúny a všetky šatne, warm-up oblasti, 
technickej oblasti, lekárskej oblasti, priestory pre médiá alebo iné priestory, alebo konštrukcií 
alebo v mieste Konania podujatia. Okrem toho, akékoľvek ďalšie oblasti, na ktoré diváci, 
účastníkov, Vip a žiadnych hostí sú prijaté, vrátane parkovacích zariadení, campingu a 
všetkých oblasti, potrebných pre využívanie Komerčných Práv, do rozsahu, že NF je schopná 
kontrolovať prístupu tak isto ,ako aj bezprostrednej blízkosti takýchto zariadení (vrátane 
vzdušného priestoru nad ním); 
 
V ICF a NF súhlasíte s tým, že Technické výstupy a Prílohy k tejto Zmluve sú záväzné pre ICF 
a NF ako súčasť tejto zmluvy. 
 
Sľubuje a ponúka podať písomne alebo ústne, ak je potvrdená písomne, NF počas cenových 
ponúk a postupov hodnotenia bude, ak nie je dohodnuté inak podľa ICF, záväzné pre NF.  
 

 

2 CIELE A VŠEOBECNÉ ZÁSADY SPRÁVANIA 
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2.1 Ciele 

2.2 Cieľom účastníkov tejto dohody je: 
 

•zariadiť Majstrovstvá, ako vysoko kvalitné a dobre zorganizované Podujatie v súlade s 

ICF pravidlami a prevádzkovými postupmi; a 

•Zvýšiť kvalitu, povesť a postavenie ICF Majstrovst iev. 
 

2.3 Zásady správania 
Všeobecné zásady správania, ktoré NF a ICF zaväzujete dodržiavať a rešpektovať vo svojom jednaní 
s druhými musí obsahovať nasledovné: 

• pre účely vecí vyplývajúcich z tejto dohody, budú strany vždy konať tak, ako je v súlade s 
podmienkami a prispievajú k dosiahnutiu cieľov. 

• zmluvné strany sa dohodli, že budú spravodlivé a verné jeden druhému vo všetkých 
jednaniach, veciach a vo veciach vyplývajúcich z tejto zmluvy a súhlasíte s tým, spolupracovať 
s druhými a stretnúť sa a správať sa v dobrej viere, takéto diskusie a rokovania, ktoré môžu 
byť potrebné alebo žiadúce, aby sa dali vyriešiť vzájomnou dohodou akékoľvek rozdiely alebo 
spory, ktoré môžu vzniknúť medzi alebo medzi nimi;  

• Každá strana súhlasí s tým, že poskytne všetkým ostatným skutočný a  pravdivý účet na  
všetky činnosti a dohody, vyplývajúce z tejto zmluvy a predloží úplné a presné popisy týchto 
činností a dohôd. 

 
3 Platnosť  

 
Platnosť tejto zmluvy bude na obdobie od začiatočného dátumu, ktorý je  dňom podpísania tejto dohody a 
ukončením zmluvy a posledným dňom zmluvy je dátum 30.12.2020. 
 

4 UDELENIE LICENCIÍ A PRÁV 

 
4.1 Cieľ 

 ICF udeľuje licencie a práva s cieľom umožniť NF platiť, propagovať, organizovať, riadiť a 
vykonávať Majstrovstvá počas jej trvania. 

 
4.2 Práva hosťa Šampionátu 

ICF udeľuje NF výhradné právo hostiť Majstrovstvá počas  doby Majstrovstiev a na odvedenie  
výnosov z Majstrovstiev.. 

 

4.3 Licencia ICF duševného vlastníctva 

4.4 ICF udeľuje NF nevýhradnú licenciu na používanie ICF duševného majetku v 
rozsahu, v akom je to potrebné alebo odôvodnenie potrebné na splnenie jeho 
povinností podľa tejto Zmluvy. 

 

4.5 Obchodné práva 
  ICF udeľuje na exkluzívnej báze Hostiteľa Obchodného Práva pre využitie výhradne na území 

Slovenska počas hostiteľského Obchodného Práva Preukáže Obdobie, v súlade s výhradou 

ustanovení tejto Dohody.
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4.6 Vyhradenie práv zo strany ICF 
Strany berú na vedomie, že akékoľvek a všetky práva k Majstrovstvám vrátane, bez obmedzenia, 
akékoľvek Obchodného Práva, ktoré nie sú výslovne a konkrétne poskytnuté NF podľa tejto Dohody 
zostávajú týmto nedotknuté na ICF sa môžu uplatniť a využiť podľa ICF podľa vlastného uváženia. Bez 
toho, aby boli dotknuté od  predchádzajúcich, NF nemá, a nesmie vykonávať alebo udeľovať  na všetky 
osoby, všetky práva, týkajúce sa Obchodného Práva uložiť pre Hostiteľa, Obchodného Práva na základe 
licencie podľa tohto zákona. 
 

4.7 Prevod práv udelených NF na tretie strany 
NF/Hosťujúce mesto nesie povinnosť vytvoriť Organizačný Výbor, ktorý môže byť priradený k tretej 
strane. V tomto prípade NF môže previesť práva získané v poradí organizovať Šampionát tejto tretej 
strane po schválení ICF. Napriek tomu, NF je povinný udržiavať zodpovednosť plniť všetky povinnosti 
stanovené v tejto dohode, a je zodpovedný, aby sa zabezpečilo splnenie týchto v prípade, že organizácia 
Majstrovstiev je poskytnutá tretej strane. 

 

5 NÁRODNÁ FEDERÁCIA/POVINNOSTI HOSTITEĽSKÉHO MESTA 

 
5.1 NF zabezpečí usporiadanie Majstrovstiev 

NF musí usporiadať Majstrovstvá, ktoré sa uskutočnia v Meste Liptovský Mikuláš a hostiť Majstrovstvá s 
vyznamenaním v súlade s cieľmi uvedenými v dodatku 2. NF  záväzky zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na: 

 

• plánovanie, organizovanie, podpora, hosting a réžiu Majstrovstiev v súlade s touto zmluvou na jeho 
vlastné náklady. 

• určenie a zavedenie organizačnej štruktúry, ktorá bude maximalizovať úspech na 
Majstrovstvách, v zmysle štandardu a kvality Majstrovstiev, a ich finančnej životaschopnosti; 

• Vykonanie ICF vysielania požiadavky výroby v poriadku, že Majstrovstvá môžu byť 
propagované a distribuované po celom svete. 

• Uľahčiť vysielanie platformám v súlade s ICF v poriadku, že Majstrovstvá 

môžu byť propagované a distribuované po celom svete. 

 
• iné súvisiace povinnosti Majstrovstiev uvedené v Dodávkach (Technické Písomnosti). 

5.2 Úlohy a funkcie  NF Host City 
NF/Hostiteľského Mesta je zodpovedný za plánovanie, riadenie a výkon Majstrovstiev a bez 
obmedzenia všeobecnosti predchádzajúceho vyhlásenia, musí: 

 

• organizujeme Majstrovstvá na mieste počas Majstrovstiev Obdobie v súlade s ICF plánovačom a 
ustanovenia tejto Zmluvy a všetky primerané smery ICF vrátane všetkých smerov stanovené v ICF 
Prípade, Manuál, ICF Usmernenia, ICF návštevy, konzultácie a podobne;  

• poskytovanie svetovej triedy športové Podujatie v povahe Majstrovstiev, a 

najmä, NF nesmie odmietnuť nejakú rozumnú žiadosť(žiadosti) vyrobené 
podľa ICF, aby sa takéto zmeny alebo zlepšenia v súlade s Materiálom 
žiadosti 

• udržať ICF plne informovaných o jeho činnosti, o hosťovaní  Majstrovstiev a 
poskytnúť ICF a podrobné správy a iné podporné dokumenty každých 6 
mesiacov; 

• udržať ICF v plnom rozsahu a bezodkladne informovaných o každom 
potenciálne problémy, meškanie alebo nepriaznivý vývoj akéhokoľvek 
druhu, rozsahu a charakteru vo vzťahu k hostingu Majstrovstiev; 

• zabezpečiť to má dostatočné záložné zdroje, zariadenie,personál a 
pohotovostné plány, aby sa zabezpečilo, že Majstrovstvá budú 
predstavené na mieste; 

• udeliť neobmedzené Miesto Prístupu pre všetkých ICF Sponzorov, 
Partnerov a Dodávateľov, ale nielen zmluvných výrobcov, partnerov, 
dodávateľov počas súťaže a odbornej prípravy; 

• udeliť nie viac ako 20 VIP miest pre ICF Sponzorov, Partnerov a 
Dodávateľov, ale nielen zmluvnych výrobcov, partnerov, dodávateľov 
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počas súťaže a odbornej prípravy; 
• popisujú sa prejavuje vo všetkých komunikačných materiálov, tlačových správ 

a iných materiálov vo vzťahu k Šampionátu ako "Úradný Hostiteľ ICF Kanoe 
Slalom Svetového Pohára", alebo/a "ICF Kanoe Slalom Svetového Pohára 
Liptovský Mikuláš, Slovensko" a rešpektovať ICF Štýl Príručku pri výbere 
dizajnu a znenie vo všetkých propagačných materiáloch; udeliť neobmedzené 
Miesto Prístupu pre všetkých ICF Sponzorov, Partnerov a Dodávateľov, ako 
sú napríklad, ale nielen zmluvných výrobcov, partnerov, dodávateľov počas 
súťaže a odbornej prípravy; 

• zabezpečiť, že Majstrovstvá sa konajú v dôstojný spôsob, ako nezávislá a 
významná Udalosť, a nie v súvislosti s, ani v rovnakom čase ako iné 
Medzinárodné Športové Podujatie, na rovnakom rozsahu, ktoré by 
vyvolalo konflikt alebo odvádzalo pozornosť od Majstrovstiev 

• pred Majstrovstvami , organizovanie Národnej Federácie, a dňa určeného 
podľa ICF Stáleho Výboru dotknuté, aby správu o pokroku v príprave na 
Majstrovstvá a zariadiť, že Technický Delegát ICF je daná možnosť 
kontrolovať aspoň raz z pokroku prípravy na mieste. Náklady na delegáta 
cestovné a ubytovanie hradí organizovanie Národnej Federácie. 

5.3 Dodržiavanie termínov: 
NF musia použiť všetko primerané úsilie, aby rešpektovali všetky lehoty uvedené v tejto Dohode. 
Konflikt vyriešia dve strany a konečná zodpovednosť odpočíva s Predsedom príslušnej strany. 
 

5.4 Správanie v súhľade s pravidlami ICF  
NF musí organizovať Majstrovstvá spôsobom, ktorý je v súlade s touto zmluvou, ak nie je dohodnuté 
inak podľa ICF. V prípade rozporu tejto dohody, vrátane ICF Prípade Príručka majú prednosť.
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6 POVINNOSTI ICF 

 
V ICF sa, pokiaľ je to účelné a možné, poskyuje všeobecná pomoc a konzultácie na NF, pri vykonávaní NF 
povinnosti podľa tejto zmluvy v súlade s cieľmi stanovenými v článku 2. ICF špecifické povinnosti sú:  

 
plná podpora Majstrovstiev a poskytovanie všetkých služieb a pomoci v súvislosti s touto 

Dohodou, vrátane ICF Event Príručky, 
 

podporovať Majstrovstvá čo najrozsiahlejšie , ako je to možné prostredníctvom všetkých 
komunikačných kanálov vrátane elektronických médií, ICF webové stránky, sociálne médiá, 

tlačové správy atď., a poskytnutie informácií týkajúcich sa Udalosti po celom svete; 

 
• poskytnúť NF pravidelne všetky informácie a údaje týkajúce sa zmluvných 

vysielateľov a ďalších médií, ktoré sa navrhujú na vysielanie a/alebo pokrytie 

Majstrovstiev, tieto informácie sa zahŕňajú (bez obmedzenia) názov 

vysielateľ/mediálna spoločnosť, územie. 

• poskytovať poradenstvo v oblasti štruktúry majstrovstiev a pomoc s 

Majstrovstvami propagáciou, marketingom a organizáciou, na všetky 

primerané rozsahy; 

• snažiť sa získať medzinárodné kontakty pre médiá (TV, rádio, tlač, 

elektronické) na použitie podľa NF/ICF pre propagáciu Majstrovstiev šesť 

(6) mesiacov pred Prístupovým Obdobím; 

• pomoc v ostatných veciach dohodnutých medzi stranami, alebo 

požadovaných ICF v súlade s touto zmluvou; 
• poskytujú oficiálne Majstrovské medaily. Medaily budú produkované ICF ale 

zaplatené NF ,maximálna cena 15 € (vrátane rytia); 

• vytvoriť komplexnú event Príručku, ktorá slúži ako návod pre organizátora v 
plánovaní a prevádzkovaní Majstrovstiev. 

• ložisko týchto nákladov, poplatkov, daní a iných súm, ktoré vzniknú v 
súvislosti s Majstrovstiev, ako sú výslovne alebo implicitne na účet ICF 

 

7 ZMENY K DOHODE, POŽIADAVKY, DODATKY A VÝSTUPY 
Strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že Materiál Žiadosti o Zmenu môže vzniknúť v platnosti z času 

na čas. V prípade, že Materiál Žiadosti o Zmenu vzniká potom strany sa dohodli, že diskutovať o  nich v 

dobrej viere dôsledky realizáciu navrhovanej vyžadujú zásadnú zmenu, vrátane, bez obmedzenia, 

akékoľvek opravy, ktoré môžu byť potrebné na Písomnosti, tejto zmluvy, rozpočet, harmonogram dodávky 

Dodávok a/alebo iný aspekt Majstrovstiev .Akékoľvek nevyriešené spory budú riešiť Predsedovia dvoch 

strán.
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8 PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA 

8.1 ICF je majiteľom a a všetkého duševného vlastníctva 
 
NF súhlasí a berie na vedomie, že ICF je majiteľom a jediným majiteľom všetkých práv na Majstrovstvách a 
/CF Duševného Majetku. 
 
NF súhlasí a berie na vedomie, že ICF si vyhradzuje právo uložiť sponzorom na Majstrovstvách.  

 

8.2 Využívanie duševného vlastníctva ICF 

 
 ICF udeľuje NF nevýhradnú licenciu na používanie ICF Duševného Majetku v rozsahu, v akom je to 
potrebné alebo odôvodnene potrebné na splnenie jeho povinností podľa tejto Zmluvy. To zahŕňa aj 
veci ako reklamné alebo propagačné materiály, tlačové správy, médiá a merchandising. 

 
 NF musí: 

• zabezpečiť, aby Logo Majstrovstiev bolo primárne logo na Majstrovstvách; 

 
• zabezpečiť, aby ICF Logo bolo na poprednom mieste vo všetkých reklamných 

alebo propagačných materiály, tlačových správach, médiách a merchandisingu 

(vrátane, ale nie výhradne, publikácie, reklamné panely, tlačené materiály a 

stacionáre) pre Majstrovstvá; 

 
• zabezpečiť, že slovo "FIREWALL" je obsiahnuté v názve Majstrovstiev vo všetkých 

dobách; 

 
• zabezpečiť, že Majstrovstvá sú označované ako "ICF Kanoe Slalom Svetového 

Pohára" 

 
• nemali používať iné derivátové tituly bez predchádzajúceho súhlasu ICF; a 

 
• konať vždy v záujme ochrany hodnoty v ICF Duševného Vlastníctva a 

zabezpečiť práva a povesť v ICF Duševného Majetku nie sú poškodené 
alebo porušené, v žiadnom prípade. 

V ICF umožňuje NF vytvoriť Majstrovstvá Logo, ktoré je v súlade s ICF Style Príručkou, na jeho 
používanie a presadzovanie po predchádzajúcom schválení ICF. 

 
Použitie ICF Duševného Majetku podlieha predchádzajúcemu súhlasu ICF. Všetky propagačné  materiály musia 
pozostávať z ICF logo, Majstrovský titul, Majstrovstvá logo, NF logo a Majstrovstvá sponzorov v tomto poradí 
dôležitosti.  Všetok materiál  musí byť schválená ICF. 
 

8.3 Využívanie duševného vlastníctva majstrovstiev  
 
NF poskytne ICF Majetku Majstrovstiev po ukončení Majstrovstiev v rozsahu, v akom je to potrebné alebo 
odôvodnene potrebné na splnenie jeho povinností podľa tejto Zmluvy. NF  prenesie všetky poznatky z 
organizácie Šampionátu v priebehu dvanástich mesiacov od ukončenia. Okrem iného nasledujúce údaje 
musia byť prevedené na ICF:Master plány podujatia 

• Kópie všetkých informácií týkajúcich sa udalosti 

• Databázy/Akreditácie informácie
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• Aktualizované životopisy atlétov 

• Mediálne a televízne kontakty 

• Technické manuály, informácie o transporte, logistické informácie etc. 

 
9 VYSIELANIE 

a) Uplatniteľné na Majstrovstvách sveta juniorov a U23 a na 

majstrovstvách sveta bez olympiády 

 
NF súhlasí a berie na vedomie, že ICF je majiteľom a jediným majiteľom všetkých Vysielacich práv, 
ktoré sa týkajú Majstrovstiev. 

 

NF a minimálne musí poskytnúť kvalitný web streaming pre ICF pare kanály z celého Sveta  podľa ICF 
špecifikácie. 

 

NF môže poskytnúť TV produkciu na Majstrovstvách po  dohode s ICF. ICF rozhodne či budú TV 
oMajstrovstvách oni alebo ich nominovaný partneri budú mať úplný prístup na Miesto a podmienky v 
Prílohe č. 2 sa budú uplatňovať. 

 
b) Uplatniteľné na majstrovstvách sveta v disciplínach 

 
NF súhlasí a berie na vedomie, že ICF je výhradným vlastníkom a predaj majiteľ všetky Vysielacie práva 
týkajúce sa majstrovstiev Sveta. 

 
 NF musí: 

 
• uľahčovať propagáciu podujatia na svojom území; 

• zabezpečiť výrobné štandardy medzinárodného programu živých signálov o oficiálnych podujatí; 

• koordinovať exkluzívny prístup k medzinárodnému signálu a vysielaniu na diaľku priamym vysielaním; a  

• v prípade potreby poskytnite prostredníctvom hostiteľa vysielania zábery bezplatne do ICF, ktorý by mal 
byť k dispozícii okamžite po udalosti (do 24 hodín). 
NF zabezpečí, že Hosť Vysielania berie na vedomie, že ICF vlastní Medzinárodné Mediálne Práva a je 
najvyšší orgán na tom, TV výroby by malo byť vykonané. 

 
ICFTV 

 
     ICFat podľa vlastného uváženia môže vymenovať vysielateľ na jeho akcie.  
 
V tomto prípade, menovaná spoločnosť bude zodpovedná za produkciu medzinárodnej signál 
udalosti. 
 
NF je povinný poskytnúť logistiku, TV platformu, elektrinu, komentár v priestoroch, kde sa vyžaduje 
ďaleko TV produkcia. V ICF TV môže poskytnúť živé vysielanie domácich vysielateľov zadarmo pre 
všetky existujúce zmluvy s ICF. 
 
NF bude poskytovať ubytovanie a stravovanie pre ICF TV Zamestnancov.
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Ak v ICF nevymenuje vysielateľ na výrobu, NF zodpovedá za zabezpečenie, na svoje vlastné náklady, 
vymenovanie vhodné Hosťujúceho Vysielateľa poskytovať hosťujúce vysielania Udalosti. Ako Hosťujúci 
Vysielateľ musí byť určený najneskôr do šiestich (6) mesiacov pred začiatkom Podujatia, a za podmienok, 
ktoré sú predmetom predchádzajúceho písomného súhlasu ICF. 

 

1O MARKETING 

 
NF dodržiava «Usmernenia pre sponzorstvo a reklamu» uvedené v prílohe 1 a Usmernenia pre 
značky ICF dostupné na webovej stránke ICF. NF potvrdí, že prevládajú sponzori ICF. NF nezíska 
sponzora, ktorý patrí do rovnakých kategórií sponzorstva ako sponzori ICF. V prípade miestnych / 
regionálnych sponzorov NF a so súhlasom ICF však môžu byť povolené určité výnimky.  

 
Sponzori titulu NF nie sú povolené. 

 
V ICF si vyhradzuje právo vymenovať Sponzorov a Partnerov Výrobca pre ICF Udalosti. V 
prípade, že sa dosiahla dohoda medzi ICF a Sponzor v období od podpisu tejto Hostiteľskej 
Zmluvy a v Prípade ICF bude obsahovať NF v diskusiách na potvrdenie všetky požiadavky ICF 
Sponzora. 

 
NF musí informovať ICF, o ktorých firmy majú záujem o sponzorovanie ICF Udalosti ako 

najskôr a v každom prípade pred podpisom zmluvy medzi NF a NF Sponzorov. 

Všetka formálnal komunikácia s ICF Sponzormi musií byť vykonané cez FIREWALL 

 

11 FINANČNÉ PREDPISY 

 
11.1 Príjmy z majstrovstiev 

 
V ICF je oprávnený prijímať a ponechať si všetky príjmy pochádzajúce z jeho užívania na základe 
Nerozdeleného Obchodného Práva. 
 
NF je oprávnený prijímať a ponechať si všetky príjmy z majstrovstiev vyplývajúce z jeho užívania na 
základe Hostiteľského Obchodného Práva.  
Príjmy z majstrovstiev znamenajú a zahŕňajú všetky príjmy získané NF z organizovania majstrovstiev 
podľa typu príjmu, zahŕňajúce ale nie limitované: 
 

• Príjmy z predaja vstupeniek; 

 
• Príjmy z parkovania motorových vozidiel 

 
• Účastnícke poplatky, koré musia byť schválené ICF minimálne 1 rok dopredu v súlade 

s technickými požiadavkami  

 
• Licenčné poplatky a ďalšie príjmy splatné NF na základe zmlúv tretích strán zahrňujú
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o sponsorship funds, which are released from categories nominated by ICF 
 

o fees far catering services; 
o merchandising funds;  and 

o domestic Broadcasting Rights; 

 
• hodnota akéhokoľvek kontraktu s akoukoľvek treťou stranou; 

 
• akýkoľvek záujem o príjmy z majstrovstiev a  
 
• akékoľvek ďalšie získavanie finančných prostriedkov, príspevok alebo čiastka 

poskytnutá alebo získaná v súvislosti s majstrovstvam 
 

11.2 Náklady a dane  

 

Pokiaľ nie je výslovne stanovené inak ako v tejto zmluve, akékoľvek náklady, výdavky 
alebo dane, ktoré vznikli akejkoľvek zmluvnej Strane v súvislosti s plnením jej povinností 
podľa tejto zmluvy doposiaľ a jeho využitia na akékoľvek komerčné účely musia byť 
výlučne na účet toho účastníka, ktorým takýto nákladom, dan alebo výdavok vznikol.  

 

12 POISTENIE 

12.1  povinnosti spojené s poistením NF 

 
NF musí získať poistenie v súlade so štátnymi zákonmi na organizovanie významných športových podujatí 
v krajine. Pasíva, nehody a požiare by mali byť považované za kryté v zmysle poistenia podujatia. 

 

13 ZRUŠENIE / PRESUNUTIE PODUJATIA 

13.1 NF a ICF môžu zanechať, zrušiť, skrátiť a / alebo zmeniť termín majstrovstiev iba 
vtedy, ak sa dohodnú, že je to nevyhnutné.  

 
13.2 Ak podujatie zruší NF / hostiteľské mesto do 12 mesiacov od dátumu začatia 

majstrovstiev, hostiteľský NF musí zaplatiť pokutu vo výške 100 000 EUR 
ICF. Ak zúčastnený NF zaregistroval športovcov, ktorí mali súťažiť v 

majstrovstvách, rezervoval ubytovanie a letenky, potom musí byť NF uhradená 
škoda hostiteľskou NF a / alebo mestom. Tento bod sa neuplatňuje v prípade 
„Force Majeu re“. 
 

13.3 V prípade akejkoľvek vzájomne dohodnutej zmeny (zmien) miesta (miest) a / alebo 
dátumov majstrovstiev sa strany dohodnú na takejto zmene (zmenách) a písomne ich 
zaznamenajú dodatkom k tejto dohode.  

13.4 V prípade, že majstrovstvá budú presunuté alebo premiestnené na iné miesto konania,  
sa môžu zmluvné strany v dobrej viere dohodnúť na revidovaných finančných 
podmienkach, ktoré sa budú uplatňovať na základe tiejto dohody, a vo všetkých 
ostatných ohľadoch sa táto dohoda mutatis mutandis rozšíri v rozsahu potrebnom na 
pokrytie akéhokoľvek zmeny podujatia. 

 

14 UKONČENIE 

 
14.1 Vypovedanie zmluvy 

Táto zmluva sa ukončí po uplynutí funkčného obdobia, ktorý je 31.12.2020. 
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14.2 Výpoveď ktorejkoľvek zo strán, v prípade závažného porušenia druhej 
strany 

   Ak je jednou zo strán podstatne porušená táto zmluva a náprava sa nepodarí uskutočniť 
v lehote do 14 dní od písomného oznámenia druhej zmluvnej strane, vyžaduje sa, aby tak 

urobili.  Ak omeškanie trvá viac ako 14 dní, strany sa po dohode stretnú aby 
diskutovali a v dobrej viere našli  vzájomne uspokojivé vyriešenie problému a ak sa 

nemôže dosiahnuť takáto dohoda, počas ďalších 14 dní, ktorákoľvek zo strán 
môže dobrovoľne túto zmluvu ukončiť so 7 – dňovou výpovednou lehotou  

 

Ak je akákoľvek zmena priameho alebo nepriameho vlastníctva alebo kontroly NF; a/alebo v 
súlade s iným expresným právom o ukončení uvedenéné v tejto dohode. 

 

15 ZÁRUKY A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU 
 
ICF zaručuje a predstavuje NF a NF zaručuje a predstavuje ICF, že:  
 

 

• má plné právo, právomoc a oprávnenie uzatvárať a plniť svoje záväzky podľa tejto dohody, 

ktorá predstavuje zákonné, platné a záväzné povinnosti v súlade s ich podmienkami;  

 

• vykonávanie tejto dohody nebude v rozpore so žiadnou inou dohodou alebo záväzkom 

(vrátane akéhokoľvek zákona, nariadenia, poskytovania licencií, príkazom, rozsudkom alebo 

dekrétom), ktorými je viazaná, ani nebude mať na jej plnenie vplyv alebo povinnosti ani 

žiadne iné súdne spory alebo spory, ktorých sa týka, alebo ktorýkoľvek z jeho zamestnancov  

• vykonávanie tejto dohody bolo platne povolené a povinnosti vyjadrené v súlade s touto dohodou 
predstavujú jej platné, zákonné a záväzné povinnosti, ktoré sú voči nej v súlade s jej podmienkami  

16 VYŠSIA MOC 

 
Z dôvodu akejkoľvek udalosti vyššej moci, ak je ktorákoľvek strane zabránené alebo spôsobí omeškanie v plnení 
niektorej zo svojich povinností podľa tejto zmluvy, potom takéto oneskorenie alebo neplnenie nebude 
považované za porušenie tejto zmluvy a žiadne straty alebo škody nemôžu byť uplatnené ktoroukoľvek stranou.  

 
“Vyššou Mocou" sa rozumejú všetky mimoriadne okolnosti, ktoré sú mimo primeranej 
kontroly strany, ako sú požiare, búrky, a/alebo povodne, suchá, zemetrasenia, sopečné 
výbuchy, aktivty verejného nepriateľa, vojny, povstania, teroristické činy alebo hrozba 
teroristických útokov, sabotáže, epidémií, embárg, štrajky a/alebo pracovných sporov inej 
osoby ako zmluvnej osoby, živelné pohromy, vládne, samosprávne alebo ďalšie activity 
alebo akoukoľvek inou spoločnosťou, ktorá môže ovplyvniť plnenie akéhokoľvek 
ustanovenie tejto Zmluvy,ale aby sa predišlo pochybnostiam, nezahŕňa sa žiadna strana, 
ktorá nie je schopná splniť záväzky vyplývajúce z tejto dohody z dôvodu nedostatku 
finančných prostriedkov alebo z dôvodu nedostatku alebo platobnej neschopnosti  
 
 

a. Definícia Vyššej moci 
 

A strana ktorá  chce proklamovať  Vyššiu moc musí: 

i. okamžite oznámiť druhej strane zásah vyššej moci s úplnými údajmi a 
odhadom rozsahu a trvania oneskorenia vo výkone alebo neschopnosti 
vykonať; a 

ii. vynaložiť čo najväčšie úsilie na čo najrýchlejšie odstránenie vyššej moci. 
 
 

 

17 PREVOD PRÁV A SUB-KONTRAHOVANIE 
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17 .1 Prideľovanie 

Žiadna strana nesmie postúpiť alebo previesť všetky alebo časť svojich práv alebo 
povinností podľa tejto dohody bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej 
strany. 

17.2  Sub-Kontrahovanie 
NF nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu ICF vymenovať žiadnych sub-kontraktorov na plnenie 
všetkých povinností, ktoré má plniť podľa tejto zmluvy. 

 

17.3 Nápravné opatrenia a výnimky 

Žiadne omeškanie predvolených strán, v plnení alebo dodržiavaní akéhokoľvek ustanovenia , nemôže byť 
akceptované. Túto zmluvu je možné zrušiť výslovným písomným súhlasom druhej strany, ktorej je táto povinnosť 
dlžná. 

 

17.3 Kumulatívne práva a prostriedky nápravy 
Práva, právomoci a opravné prostriedky, ktoré boli zverené stranám tejto  dohody sú kumulatívne a 
zabezpečené ako je špecificky uvedené v tomto dokumente, nie sú bez akýchkoľvek práv, právomoci a 
nápravné opatrenia, na základe zákona alebo inak. 

 

18 NEPLATNOSŤ 
Ak kedykoľvek a akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatné, nezákonné alebo 
nevynútiteľné v akomkoľvek vzťahu podľa práva ktorejkoľvek jurisdikcie, tak dlho, ako komerčné úče ly 
tejto Dohody sú stále schopné výkonu, nie je v žiadnom prípade možné ovplyvniť alebo 
narušiť:platnosť, zákonnosť alebo vymáhateľnosť v tom, že právomoc na akékoľvek iné ustanovenia 
tejto Zmluvy; alebo platnosť, zákonnosť alebo vymáhateľnosť podľa práva inej právomoci alebo 
akéhokoľvek iné ustanovenia tejto Zmluvy. 

 

19 SÚLAD SO ZÁKONOM 

 
NF Hostiteľského Mesta počas celej doby trvania podujatia sám a v plnej miere dohliada aby sa 
dodržiavali všetky zákony, predpisy, metodické usmernenia, legislatíva a podobne, ktoré sú v 
platnosti v hostiteľskej krajine a v súlade s nepropagovaním tabaku, alkoholu, nezdravých potravín, 
hraním hier a stávok alebo drogami, sponzorstvom alebo reklamných zákonov alebo predpisov, a 
všetky príslušné zdravotné a bezpečnostné zákony a právne predpisy. 

 

20 ROZHODNÉ PRÁVO A SPORY 

 
Táto dohoda sa riadi a bude vykladaná v súlade so Švajčiarskym Právom. Akékoľvek spory vzniknuté z 
tejto alebo súvisiace s touto dohodou, budú predložené Rozhodcovskému Súdu pre Šport v Lausanne, 
Švajčiarsko. A definitívne vyriešené v súlade s kódexom, ktorý súvisí so športovým arbitrážnym konaním. 
Porota sa bude skladať z troch rozhodcov a komunikačným jazykom bude angličtina. 
 
 
 

21 SCHVÁLENIA 

 
Akékoľvek schvalovacie požiadavky podľa tohto rozhodnutia musí predložiť jedna strana druhej písomnou 

žiadosťou,druhá strana musí odpovedať do 1O pracovných dní.
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Podpísaný za  Medzinárodnú Kanoistickú Federáciu 

 
 
 

Podpis  ICF reprezentanta 
 

Meno  ICF reprezentanta (proším vytlačte) 

 
 

Dátum: 

 
V prítomnosti: 

 

 

Podpis svedka 
 
 

Meno svedka (prosím vytlačte) 

Dátum: 

 
 
 
 
 

Dátum: 

 
Podpis svedka: 

 
 

 
PODPÍSANÝ za MESTO  LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ  

 
 
 

Podpis reprezentanta 

 Dátum: 
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PRÍLOHA 1: Pokyny pre sponzorstvo, partnerstvo a reklamu 

 
           • Práva na reklamu na mieste konania 
NF má poskytovať osobitné priestory na Miesto kde ICF Sponzori, NF Sponzori môžu podporiť ich 
činnosti/produkty. Aktivity na predaj svojich výrobkov sa môžu vyskytnúť a distribúcia propagačných 
materiálov sa môže uskutočniť. 

 
NF súhlasí s tým, že všetky druhy tabaku a tvrdého alkoholu, Sponzorstvo a všetky/alebo akékoľvek 
značenie v podpore týchto produktov je absolútne zakázané. 

 

NF zabezpečí, aby sa žiadne komerčné tabule nebudú  umiestnené medzi fotoaparátom a činnosť ICF 
Udalosti. V ICF musí súhlasiť s pozíciou reklamy, ktoré sa týkajú TV produkcie. 
Každý kus obchodného značenia môže obsahovať maximálne tri z nasledujúcich prvkov a musí byť 
schválený ICF: 

• Meno firmy; 

 
• Ochraná známka; 

 
• Krátky názov ale popis popisujúci produkt alebo službu; 

 
• Vyzuálny obrázok zobrazujúci produkt alebo službu; 

 
• Reklamý slogan 

 
, Nie je dovolené nič iné 

Audio reklama musí byť povolená iba počas prestávok/pozastavení z ICF Udalosti. Žiadna audio 
reklama nie je povolená počas TV v priamom prenose ICF Udalostí. 
 

Reklama na Športovcov oblečenie, člny, pádla, 818s a všetky ostatné súťažné 

vybavenie musí byť v súlade s platnými pravidlami ICF. To zahŕňa identifikáciu ICF a 

ICF Sponzorov. 

 

Na výsledkovej tabuli identifikácia výrobcu nesmie presiahnuť 20% z výšky aktuálnej hodnotiacej 
správy. Reklama na rám okolité video obrazovky a/alebo obrazu udalostí v aplikácii foto-video pozrieť 
sa, vo výške, nesmie presiahnuť 20 centimetrov pre výrobcu a/alebo služieb. 
 

Na video obrazovky a/alebo video udalostí s fotoaparátom reklamy môžu byť zobrazené až do  
dvoch minút pred začiatkom každého medzinárodného prenosu a dvoch minút po ukončení každého 
medzinárodného prenosu. 
 

NF sa zaväzuje poskytnúť ICF začatie najmenej dva dni pred prvým dňom televíznej súťaže so 
zoznamom reklamy v televízii, zobrazenie spolu s diagramom s uvedením pozície jednotlivých 
obchodných značiek. Konečný zoznam a umiestnenie sa bude poskytovať ICF akonáhle je  priebeh  
nastavený na súťaž. 

 

Predmetom v súlade s podmienkami a podmienkami uvedenými v tejto Prílohe a bez 
obmedzenia práv NF vo vzťahu k jej Sponzorstvu ICF Udalosti, NF, musia byť výlučne nárok na 
tieto práva, vrátane práva na predaj v nasledovných oblastiach komerčných reklamných nápisov 
a reklá a zachovať plné Príjmy zo všetkého takéhoto predaja po predchádzajúcom schválení 
ICF: 
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• právo získať komerčných sponzorov od udalostí ICF, ktoré nie sú v konflikte a nie sú 

priamo v rovnakej kategórii sponzorov so sponzormi ICF; 

 

• právo predávať a umiestňovať reklamné reklamné nápisy na oboch stranách 

súťažného kurzu a na začiatku a na konci zanedbávať; 

 

• právo na identifikáciu sponzorov NF na pódiu prezentácie medailí; 

 

• právo zahrnúť logo podujatia na nálepku s kódom krajiny do rytmu každého športovca v 

súlade s pravidlami ICF; 

 

• právo umiestniť sponzorov ICF, NF sponzorov do zmiešanej zóny alebo oblasti 

rozhovoru. ICF súhlasí s tým, aby zvážila v dobrej viere, že žiadne ďalšie alebo budúce 

komerčné značenie príležitostí a/alebo metódy zobrazovania obchodného značenia, 

ktoré navrhla NF a v zásade nie bezdôvodne odoprela jej povolenie pre zobrazenie a 

všetky dodatočné a/alebo nové značenia alebo spôsob zobrazenia žiadneho takéto 

značenie. 

 

Aspoň 48 hodín pred prvým dňom televíznej súťaže, ICF zaväzuje oznámiť NF písomne z akéhokoľvek 
reklamného značenia, splniť predpisy ICF. 
 

• Program udalostí a tlačené materiály 
 

Všetky tlačené a podobné materiály, či nesú alebo ne nesú ICF sponzor identifikáciu 

musia byť v súlade s ICF Sprievodcom štýlmi a  pred výrobou ich schvaľuje ICF. NF musí byť 

plne zodpovedný za všetky náklady vyplývajúce z akéhokoľvek zlyhania NF, aby zodpovedali 

týmto požiadavkám a pre opravu alebo na opätovnú produkciu chybných materiálov. 
 

NF je povinný na vlastné náklady, publikovať Udalosti Programu a zahŕňajú v ňom, zadarmo, ako 
reklamy a/alebo iné označenie ICF Sponzorov,  oznámi to podľa ICF v súlade s príslušnými 
Sponzorskými zmluvami. 

 
• • Výstavná a obchodná zóna 

 
NF poskytne priestor pre výstavy, propagáciu a komerčný predaj. Výstavné poplatky sa dohodnú s 
ICF jedného roka pred Šampionátom. 

 
• Poskytnutý prístup na miesto konania sponzorom, výrobcom a 

dodávateľom ICF 

 
NF musia udeliť prístup na Miesto konania (vrátane Oblasti pre športovcov) na všetky ICF zmluvne 
Výrobcov a Dodávateľov počas Prístupového Obdobia. ICF úradný Dodávateľov/Výrobcov, ktorí 
poskytujú služby, sa musí poskytnúť priestor (vrátane ubytovania, elektriny a osvetlenia) bezplatne. 

 
Podmienky prístupu (oblasti a číslo akreditácie) pre ICF Sponzorov, Partnerov a Dodávateľov bude 
dohodnutý medzi NF a ICF šesť (6) mesiacov pred obdobím majstrovstiev..
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V ICF bude informovať NF o konečný zoznam oficiálnych ICF Sponzorov, Partnerov a Dodávateľov, 
šesť (6) mesiacov pred Majstrovstvá Obdobie. 

 
V ICF môže tento zoznam aktualizovať v Dohode s NF po nástupom do šiestich (6) mesiacov pred 
Majstrovstvá Obdobie. 

 
•              ICF Branding 

  
ICF, ako vlastník podujatia, musí byť dobre viditeľný na mieste konania podujatia. Posilnením ICF 
firemnej identity počas lCF podujatia, može ICF dostať uznanie v Kanoe Svete. 

  
NF by sa mali uistiť, že ICF logo sa zobrazí na hlavných miestach a je viditeľné pre verejnosť a 
TELEVÍZIU (napr.; pódiu, pozadie počas interview, štart, bankovníctvo (približne jeden ICF banner na 
päť), miesto ceremónie, multimediálne pásmo, VIP zóna) podľa ICF usmernenia na používanie 
reklamnej značky. 

  
Značky/ reklama a pozadia musí byť schválené ICF. 

  
ICF zamestnanci prítomní na podujatí môžu požiadať organizátora o rozšírenie viditeľnosti ICF značky, 
ak usmernenia na používanie reklamnej značky nie sú splnené. 

  
Okrem značky prezentovanej NF,ICF zamestnanec môže poskytnúť niektoré bannery a materiály, ak je 
to potrebné. 

 
 

•              ICF Sponzori 
  

NF rozpozná ICF Sponzorov a ICF výrobných partnerov. NF im dá prednosť v podmienkach propagácie, 
umiestnenia a prezentácie na mieste konania podujatia. 

  
NF musí poskytnúť všetko potrebné vybavenie, služby a pomoc s cieľom umožniť ICF a ICF/NF 
Sponzorom a Partnerom splniť podmienky sponzorskej zmluvy s ICF Sponzormi. ICF oboznámi NF 
najneskôr štyri mesiace vopred ICF podujatím. 

  
NF zabezpečí informácie a rezerváciu ubytovania pre ICF sponzorov a dodávateľov, ak je to potrebné. 
NF poskytne prepravu na mieste konania bez poplatku. Vhodná pomoc a VIP služby musia byť 
poskytnuté. Úroveň služieb a podmienky musia byť dohodnuté s ICF najneskôr 6 mesiacov pred 
Majstrovstvami. 

  
Vzťahujúc sa na technické potreby súťaže, NF musia zabezpečiť: 
  
- ICF, jej zamestnanci a oprávnení zástupcovia ICF sponzorov musia mať neobmedzený prístup 
do všetkých častí miesta konania počas celého obdobia; 

  
-       Nemajú byť umiestnené žiadne prekážky alebo osoby medzi reklamné tabule a iné komerčné 
identifikácie ICF sponzorov a televízne kamery na mieste konania podujatia. ICF je oprávnená 
vyžadovať od NF aby vykonali okamžité odstránenie akýchkoľvek prekážok alebo osôb. 
  

Pokiaľ nie je dohodnuté inak, ICF sponzori majú nárok na exkluzivitu názvu a identifikácia produktov 
počas celej doby konania podujatia, na celom mieste konania podujatia a vo všetkých propagačných 
aktivitách, ktoré sú spojené s ICF udalosťou a Federáciou. NF sa zaväzujú prijať všetky potrebné kroky 
(vrátane, ak je to potrebné právne kroky proti porušeniu) na ochranu tohto nároku a zabezpečia ,že 
žiadny pretekár akéhokoľvek ICFsponzora nedostane identifiáciu ICF podujatia. 
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ICF Sponzorov, má nárok na návrh, výstavbu a prevádzku pohostinstva zariadenia (buď samostatne, 
alebo iné vhodné zariadenie poskytuje NF), v ktorých NF poskytne ICF Sponzorov, zadarmo, miesto 
prijateľné pre ICF spolu s napojením na základných služieb, ako sú elektrina a voda; za predpokladu, 
že všetky ostatné náklady, ktoré musia byť splnené podľa ICF Sponzorov. 
 
AII produkty, služby, vybavenie alebo iné hmotný alebo nehmotný majetok dodané ICF Udalosti podľa ICF 
Sponzorov, zostávajú v majetku ICF Sponzori alebo ICF ako vhodné. 
 

• /CF Manufacturer Partners 
 
Spoločnosti spojené s súťaže, hrajú dôležitú úlohu vo všetkých ICF Udalosti a mali by byť dobre 
postarané. Ako všeobecné pravidlo platí, Výrobcov uznané ICF, ktoré prichádzajú na stránky s 
úmyslom predať ich produkt, môže byť účtovaný poplatok za prenájom obchodný priestor.  

 
Na druhej strane, Výrobcovia poskytovanie služby športovci by mali byť ubytovaní zadarmo 

na stránkach s možnosťou prístupu a spĺňajú športovcov na servis svojich zariadení. 

Exkluzívny ponuky, sú zakázané pre technické služby a vybavenie, ako je uvedené v ICF 

Zmluvy. 

 
Práva na Miesto konania sa môžu líšiť od jedného Výrobcu na iné podľa Partnerstvá Zmluvy 
uzatvorenej medzi ICF a Partnerom. Každý Organizátor Podujatí budú informovaní individuálne 4 
(štyroch) mesiacov pred prípade !atest, o prístupových práv, expozície a inzercie, že ICF Výrobca 
Partnerov bude vyžadovať na stránkach a v tlačených materiálov počas súťaže (napr. bannery, logo 
programu, akreditácie, NF Webovej stránky). 
 

• NF Sponzori 
 

Pokiaľ ide o NF Sponzorov na ICF (ICF Marketing Manager) schváli všetky značky, propagácie 
a podobne. NF Sponzori musia byť spojené iba na NF a Akcie, žiadny odkaz na FIREWALL, 
musia byť povolené. V ICF schvaľuje NF sponzor činnosti, vzhľad a obetavosť, ako aj 
umiestnenie NF Sponzorov na mieste a na publikácie. 
 

AII rokovania a diskusie s Partnermi a Sponzormi sa deklaruje ICF vopred, aby sa predišlo možným 
konfliktom alebo duplicite. 

 
NF a ICF súhlasíte s tým, aby spoločne realizovať nasledujúcimi pravidlami a v prípade potreby upraviť 
tieto pravidlá rešpektovať rôznych veľkosť, rozloženie a logistiku pre ICF Udalosti/Miesto konania.  

 
Poloha Sponzorov musí byť schválené podľa ICF. 



23 ICF Host Agreement - 2020 ICF Canoe Slalom World Cup - Liptovsky Mikulas  

 

 
 
 
 
 
 

 

Príloha č. 2 NF Ponuka 
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