
Prohlášení závodníka/závodnice

Já, níže podepsaný a zaregistrovaný účastník  závodu ve Smolných Pecích dne 9.6.2012 pořádaným MOTOKVK 
v rámci seriálu SteelPro – SHIVA KTM Cup 2012

Jméno a příjmení:                                                                      Narozen/a:

Bydliště:             e-mail:

Kategorie:                                                                                   St.č.: 

místopřísežně prohlašuji, že:
- jsem způsobilý/á k právním úkonům,
- jsem si vědom/a všech rizik, které souvisejí s provozem závodů SteelPro – SHIVA KTM Cup 2012
  včetně možných škod na zdraví, životě i majetku a přebírám na sebe tímto veškerá rizika
- jsem byl seznámen/a s provozem akce a zavazuji se dodržovat veškerá bezpečnostní opatření
  a pravidla stanovená pořadatelem,
- jsem si vědom toho, že si musím počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku,
  na přírodě a životním prostředí (§ 415 Občanského zákoníku),
- jsem si vědom, že v případě porušení této povinnosti jsem právně odpovědný za vzniklé škody
  na životě i zdraví mém, ostatních účastníků akce i třetích osob (§420 odst. 1 Občanského zákoníku).
  V takovém případě se zříkám vůči pořadateli i ostatním účastníkům všech nároků na náhradu škody.
- Mám sjednáno úrazové nebo zdravotní pojištění kryjící případně vzniklé škody na zdraví a životě,
  nebo kryjící náklady na lékařské ošetření a kapitalizaci (např. VZP, komerční IN, Amcico apod.).
- Jsem zdravotně způsobilý k absolvování závodu a nebyla mi tato činnost žádným lékařem zakázána.

Potvrzuji, že jsem toto prohlášení závodníka/závodnice i podrobná pravidla závodů SteelPro - Shiva KTM Cup 
2012 přečetl/a a rozumím jim.

Za nezletilé závodníky/závodnice

Tímto potvrzuji, že souhlasím/e jako nositel/é rodičovského/poručnického práva s tímto prohlášením
a přijímáme závazně povinnosti ke všem v něm uvedeným ustanovením a podmínkám.

Jméno (hůlkovým písmem) .................................................. Vztah ....................................

Číslo OP………………………………………………….

Místo ..................................................................................... Datum .....................................

Podpis zákonného zástupce .................................................................................................

Prohlášení o ochraně osobních údajů
Informace o závodnících budou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. 
Veškeré údaje získané od závodníků budou užity výhradně pro vnitřní potřebu pořadatele a nebudou poskytnuty třetím osobám. 

Technická přejímka

Motocykl  …………………………………………………………………   

Podpis technického komisaře  ………………………………………. 


