Přihláška na orientační závod dvojic horských kol
konaný dne 25.7.2020
Kategorie:

Startovní
číslo:

Jméno č. 1*:

Příjmení č.1*:

Datum narození č.1 *:

Jméno č.2*:

Příjmení č.2*:

Datum narození č.2*:

Ulice + čp.

Město:

PSČ:

KLUB:

Telefon*:

E-mail:

* povinné údaje obou startujících
-

-

Závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat
pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na
pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb.,
311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č.
30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů
Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené
Účastníci startují na vlastní nebezpečí
Cyklistické přilby jsou POVINNÉ
V případě zranění informujte ředitele závodu co nejdříve na telefonním čísle 606 648 181
Účastníci do 18 let musí předložit souhlas rodičů

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKŮ ORIENTAČNÍHO ZÁVODU DVOJIC:
- Zúčastňuji se orientačního závodu dvojic horských kol závodník. Jsem si vědom, že závod se
koná za plného silničního provozu a zavazuji se, že v průběhu závodu bude dodržovat pravidla
provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu.
- Jsem si vědom, že se závod jede za plného provozu a že jsem povinen dodržovat pokyny
policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu
se účastním na vlastní odpovědnost a nebezpečí.
- Prohlašuji, že jsem si vědom toho, že nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na
zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před během či po
závodě.
- Seznámil jsem se s tratí, s bezpečnostními předpisy, které se zavazuji dodržovat.
- Prohlašuji, že mi není známa žádná překážka v mém zdravotním stavu, která by této účasti
bránila.
- Souhlasím s užitím osobních údajů pouze pro potřebu pořadatele závodu podle zákona č.
101/2000 Sb.

datum: ……………………..

podpis č.1: ……………………………….

datum: ……………………..

podpis č.2: ……………………………….

Přihlášku odešlete E-mailem na adresu sunkovsky@croy.cz, nebo faxem na číslo: 313–251 148

