
PETROVICKÉ ZATÁČKY – PŘIHLÁŠKA NA ZÁVOD 

 

jméno a příjmení:  ……………………………………………………………….. 

datum narození:      ……………………………………………………………….. 

klub:    ……………………………………………………………….. 

bydliště (město):  ……………………………………………………………….. 

 

 

kategorie:   

 předžáci nar. 2014 a ml. 200 m 

 žáci I.  2011-2013       500 m  žákyně I.  2011-2013       500 m     ženy    8 km 

 žáci II.  2008-2010 1 km    žákyně II. 2008-2010 1 km     muži    8 km 

 kadeti 2005-2007 3 km    kadetky  2005-2007 3 km     ženy -ČKP   24 km 

 junioři  2002-2004 8 km    juniorky 2002-2004 8 km     muži -ČKP  24 km 

   
 Jsem účastník Českého koloběžkového poháru.  
 
 

Všichni účastníci musí dodržovat propozice zveřejněné na www.sportvpolici.cz, závodí se dle rozpisu tohoto závodu.  

 

PROHLÁŠENÍ ZÁVODNÍKA: 

• Přihlášením na závod se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat pokyny pořadatelů. Závodu se účastní na vlastní 

odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví 

závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené. 

• Prohlašuje, že je seznámen s platnými hygienickými předpisy a opatřeními souvisejícím s Covid-19. 

• Děti do 18 let startují výlučně se souhlasem zákonného zástupce a v jeho doprovodu.  

• Cyklistické přilby jsou POVINNÉ  

• Závod se jede za každého počasí, o konání závodu rozhoduje ředitel závodu spolu s hlavním rozhodčím a traťovým rozhodčím.  

• Závodník nebo jeho zákonný zástupce prohlašuje, že je závodník zdravotně způsobilý k účasti v závodu. V případě pádu (zranění) 

informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu). 

• Veškeré výše uvedené osobní údaje, které zde závodník uvádí, jsou zpracovávány v souladu s Nařízením GDPR (čl. 6, odst. 1., bod 

f) – oprávněný zájem: pořádání závodu). Pořadatel přijal potřebná opatření, aby nedošlo k jejich zneužití či zpracování bez Vašeho 

souhlasu.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Souhlas rodičů s účastí nezletilých na závodech PETROVICKÉ ZATÁČKY  

Já, ..............................................,  nar. ................., rodič dítěte ................................................. (dále jen „závodník“), 

nar......................... souhlasím, aby se výše uvedený závodník zúčastnil závodu 

V rámci tohoto souhlasu prohlašuji, že:  

• závodník je zdravotně a mentálně k účasti v závodu způsobilý,  

• jsem se seznámil/a s propozicemi závodu,  

• souhlasím se zveřejněním audio-vizuálního záznamu ze závodu a jeho využití ve prospěch propagace koloběžkového sportu a 
dalších akcí pořádaných pořadatelem a Českým svazem koloběhu (dále „správci“),  

• beru na vědomí, že zpracování výše uvedených osobních údajů je v souladu s Nařízením GDPR /čl. 6, odst. 1., bod f) – oprávněný 
zájem: pořádání závodu/ a jejich případnému dalšímu nekomerčním využitím správců. Ti přijali potřebná opatření, aby nedošlo 
k jejich zneužití či zpracování.   

 
 
V ...................................... dne .....................  2021     ………………………………………….                                        
        (podpis, u závodníků do 18 let podpis zákonného zástupce) 

 

 


