Vyhlásenie účastníka / zákonného zástupcu k aktívnej účasti na verejnom športovom
podujatí „Rajecký maratón“ (ďalej len „podujatie“)
Účastník (pretekár):
Meno ....................................................... Priezvisko ..........................................................................
Dátum narodenia ..................................... Bydlisko ............................................................................
Meno a priezvisko zákonného zástupcu v prípade maloletého .............................................................
Vzťah zákonného zástupcu k maloletému účastníkovi (pretekárovi) ...................................................
Účastník (pretekár) vyhlasuje, že:










má zabezpečené individuálne zdravotné poistenie,
sa zúčastňuje podujatia na vlastné nebezpečenstvo a vlastnú zodpovednosť, vrátane
akýchkoľvek zdravotných problémov a úrazov, ktoré ho v súvislosti s týmto podujatím
postihnú,
berie na vedomie náročnosť ním vybratej bežeckej disciplíny, dĺžku a prevýšenie trate a je
zodpovedajúco pripravený,
mu nie je známa žiadna prekážka v jeho zdravotnom stave, ktorá by mu bránila v účasti na
podujatí,
nesie plnú zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú na zdraví alebo na veciach, ktorú
spôsobí svojím konaním, alebo vznikne jeho zavinením Organizátorovi, ďalším pretekárom
alebo tretím osobám pred pretekmi, počas pretekov a po pretekoch,
je oboznámený so Všeobecnými podmienkami účasti, Organizačným a návštevným poriadkom
podujatia a bezpečnostnými predpismi, ktoré sa zaväzuje dodržiavať,
sa zaväzuje riadiť sa pokynmi Organizátora a Usporiadateľov počas pretekov a dodržiavať
usmernenia bezpečnostného značenia v mieste konania podujatia,
sa oboznámil so spracúvaním osobných údajov Organizátorom podujatia v súlade so zákonom
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

Zákonný zástupca maloletého účastníka vyhlasuje, že:



dobre porozumel vyššie uvedenému poučeniu a vyhláseniu a súhlasí, aby sa maloletý účastník
zúčastnil podujatia za podmienok uvedených v tomto vyhlásení a preberá za neho plnú
zodpovednosť,
mu je zrozumiteľné riziko účasti maloletého pretekára na podujatí a preberá všetku
zodpovednosť za maloletého v prípade úrazu alebo inej ujmy na zdraví alebo majetku
vzniknutej na podujatí a nebude si uplatňovať akúkoľvek zodpovednosť voči Organizátorovi
podujatia a všetky následky prechádzajú na neho.

Organizátor podujatia odporúča účastníkom (pretekárom) pred pretekmi absolvovať
lekársku prehliadku a mať uzatvorené úrazové poistenie !!!

V .......................................... dňa ...........................

......................................................
Podpis účastníka / zákonného zástupcu

