PŘIHLÁŠKA

Štěpánský běh Porubou 26.12.2018

Datum narození

Jméno, příjmení

______________

___________________________________________

Startovní číslo

Kategorie

Adresa trvalého pobytu

Telefon

_____________________________________________________

_________________________

E-mail

Klub/organizace

_______________________________________

_____________________________________

Níže svým podpisem vyjadřuji souhlas s těmito podmínkami závodu: Mládež do 18 let startuje na odpovědnost rodičů nebo zákonných zástupců.
Každý závodník prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho plynoucími), je zdravotně způsobilý a v takovém
fyzickém stavu, aby závod bez obtíží zvládl. Každý účastník musí mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou
službou nebo hospitalizaci. Za extrémních podmínek (extrémní vedra nebo mrazy, bouřka, kroupy apod.) má pořadatel právo posunout start závodu,
nebo ho úplně zrušit. Registrační poplatek (startovné) zaplacený účastníkem je nevratný. Šatny a další místa pro potřeby závodníků nejsou hlídanými
prostory. Pořadatel závodu neručí za odložené věci. Pořadatel závodu není zodpovědný za jakoukoliv fyzickou újmu na zdraví, škodu na majetku nebo
jinou úhonu spojenou s účastí v závodě. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, podmínkách a propozicích bez předchozího oznámení.
Žádné z rozhodnutí pořadatele nepodléhá soudnímu přezkumu. Startovní čísla jsou majetkem pořadatele, nesmí se poškozovat a upravovat.
Zaregistrováním na akci závodník uděluje pořadatelům souhlas: se zpracováním osobních údajů, telefonního čísla a e-mailové adresy, s pořízením
fotografické podobizny závodníka a jiných obrazových a zvukových záznamů souvisejících se závodem a jejich použitím a úpravou pro potřeby
pořadatele, včetně jejich zveřejnění v komunikačních médiích. Dále souhlasí, aby ve spojení s osobními údaji uvedenými v přihlášce byly zveřejněny i
veškeré časy závodníka ze závodů, výsledky apod. Tento souhlas je udělen bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení.
Účastník prohlašuje, že byl seznámen se všemi bezpečnostními pravidly závodu a to zejména s tím, že závod/sportovní akce se koná na silnici bez
omezení provozu.
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