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cEloRočruíPŘlHLÁŠrn - ENTRY FoRM

JEZDEC

narození
Typlicence: F114/1JEM
Datum

."""""Čr*lo licenco

Mezinárodní e,

lslu

Národní AlBl

Název zdravotní poiišťovny

SPOLUJEZDEC
Datum

narození

ČÍslolicence

Název zdravoÍrípojišťovny

Přidělené startovní čÍslo

Došlo:
Potvrzeno:

c/M

Jozder/zákonný zástupcc připojeným podplsem na přitrlášce sffrzuje, Že JezÁec lcpojištěn v souladu s řády FMS AČR,
UEM či FIM (podle tpu podniku), závaznýmipokyny pro pojištění zveřejněnými v Ročence FMs AČR pro daný rok a
na částky v nich pro danou sezónu uvedené.

Účastník závodu definovaný článkem 60.l vsŘ FMs AČR zprošťujena oficiálním podniku FMNR, poŤadatele a
činovníky,jejich zaměstnance' pomocníky a zástupce jakékoliv zďpovědnosti za ztrátu, škodu nebo zranění kÍerése
mu můžepřihodit v průběhu závodu při oficiálním podniku nebo tréninku pro tento pďnik, tak jak je uvedeno v čl.
110.3 Všeobecného spoíovního řádu FMS

AČR.

Kromě toho, účastnÍkpřebírá zodpovědnost a potvrzujg FMNR' pořadatelům a činovníkrlm' jejich zaměstnancům,
pomocníkům a zástupcům svojí plnou zodpovědnost vůčitřetí straně za ztrátu, škodu nebo zraněnf, za které je částečně
nebo plně zodpovědný.
V přípailě, že se v průběhu podniku přihodí nebo 4iistí zraněnt, resp. v přťpadě, že charakter zranění vyžlduje vyšetření
schopnosťi pokraťovit v molocyklovém podniku, podepsaný - vědom si nebezpečíohroženítřetí strany - zbavujc lékaře

jejich póvinnosti zachovdvat léIařskt tajemství uůěi FMNR, resp. vůčizodpovědným ěinovntkům (lÍkař podniku, ředitel
podniku, sportovní komisař), pracujícím na podniku.

at this entryform to be insured according to ACCR, UEM and FIM rules
(according to event) and to binding instntction for insurance published in ACCR Yearbook for the year conccrned for

Rider is conÍirming by his own signature
amount stated by theserules.

AccR Sporting Code in an officiď event exon€rates the FMNR, thc organísers
and the officials, their employees and officers and agents, from any and all liability for any loss, damage or injure which

The participant as per article 60.1 of the

he may incur in the course of an official ev€nt or the raining therefore, subject always to article 1t0.3 of the
Sporting Code .

ACCR

Fbrthermore, the participant undertakes to indemnity and hold harmless the FMNR, t}e
organisets and officiďs, the
employees, officers and agents, from and against any.and all liability to third parties for any loss,
damage or injury for
which he is jointly and scverally liable.

In case of i4iury occurring or noticed during the even$ resp, ln case o! elfects to
health which coatd qacstion the
aptitude ío continue the motorcycling competition, the undcnigned - constdering
the danger risked also to third
parties - disaharges the Doctarc of their obligation to professional
sccrccy towards the FMNR, resp. towards

oryi"k

responsibh (Doctay of the evcní: CIc* of the Course, Sporting Stewards)
worhing at the event,

Daturn/Dste/

MístolPtaccl

Podpis jezdcenidct signaturc

the

