ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – POHODOVÁ DEVÍTKA 2014
Jméno: …......................................…......................................….....................................
Příjmení: …....................…......................................…......................................…...........
Datum narození: …....................…......................................…........................................
Souhlasím a čestně prohlašuji, že se zúčastňuji tohoto běžeckého závodu na vlastní nebezpečí a
jsem si vědom(a), že pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za případné zranění nebo škody
mně vzniklé na zdraví nebo majetku během toho závodu.
Dále prohlašuji, že znám svůj zdravotní stav a že mi není známa žádná zdravotní překážka, která
by mi bránila zúčastnit se tohoto běžeckého závodu.
Beru na vědomí, že se závod koná za plného silničního provozu, a budu se proto řídit platnými
pravidly chováni účastníka silničního provozu a budu dodržovat všechny pokyny pořadatele. Mimo
dopravní komunikace se budu pohybovat pouze po vyznačených cestách.
Dále beru na vědomí klimatické podmínky a prostředí, v němž se závod koná, a v tomto ohledu se
závodu zúčastním při maximální osobní obezřetnosti vůči sobě i všem ostatním účastníkům
závodu, zcela na vlastní zodpovědnost. Pokud způsobím svým jednáním nebo opomenutím škodu
jinému účastníku závodu, jsem si vědom(a) své odpovědnosti za způsobený následek.
Odpadky budu zanechávat pouze na místech k tomu určených a nebudu jiným způsobem
poškozovat životní prostředí. Jsem si vědom(a), že v případě porušení výše uvedených pravidel
může být vůči mně vymáhána vzniklá škoda.
Dále se zavazuji, že budu dodržovat veškeré pokyny pořadatele, od okamžiku, kdy se dostavím
k prezenci, do okamžiku, kdy bude závad oficiálně ukončen prohlášením organizátora.
Souhlasím, aby organizátor podle svého uvážení využil pro komerční i nekomerční účely výsledky,
fotografie, videozáznamy a podobnou dokumentaci, na nichž bude uvedené mé jméno a
zachycena moje osoba v průběhu konáni akce a to bez časového omezení.
Pozn. Pořadatel si vyhrazuje právo v nezbytně nutných případech (zdraví a životu
nebezpečných) trasu závodu změnit, případně závod zcela zrušit.
Pozn. Za start závodníka mladšího 18 let nese zodpovědnost jeho zákonný zástupce.
Pokud se takovýto závodník bude chtít zúčastnit závodu, je nebytné, aby čestné prohlášení
popsal jeho zákonný zástupce.
Ve Velké Bíteši, dne 14. 9. 2014
Podpis: …...........................................

