HOVORČOVICKÁ PĚST 2020

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA HOVORČOVICKÉ PĚSTI
Já, níže podepsaný účastník akce HOVORČOVICKÉ PĚSTI (dále jen „Akce“), jejímž pořadatelem je Marko Junghans, IČO: 04261208,
Nádražní 29, 250 64 Hovorčovice (dále jen „pořadatel“) přijímám a beru na vědomí, že Akce je testem fyzických a duševních
vlastností, přičemž v souvislosti s mou účastí na Akci existují značná a specifická rizika (zejména riziko zranění či jiné újmy na zdraví,
riziko smrti, jakož riziko újmy na majetku). Podpisem tohoto prohlášení veškerá rizika spojená s mojí účastí na Akci svobodně,
dobrovolně a vědomě uznávám, akceptuji a přebírám na sebe.
Potvrzuji, že jsem zdráv, v dobré fyzické kondici a nebylo mi ošetřujícím lékařem doporučeno se Akce neúčastnit. V souvislosti s
mou účastí na Akci uznávám, přijímám a souhlasím s následujícím:
a) Souhlasím s dodržováním PODMÍNEK ZÁVODU platných pro konání Akce.
b) Beru na vědomí, že mám právo před účastí na Akci zkontrolovat závodiště, zařízení, vybavení a prostory, které budou
použity, a v případě, že se některé prostory budou zdát nebezpečné, oznámím toto pořadateli Akce.
c) Vzdávám se jakýchkoliv právních nároků nebo závazků v případě újmy na zdraví, invalidity, smrti či škody na majetku,
utrpěných v souvislosti s účastí na Akci, které účastníku Akce přiznává právní řád České republiky, vůči následujícím
osobám nebo subjektům: pořadateli, jeho sponzorům a spoluorganizátorům, závodním ředitelům, zaměstnancům
a dobrovolníkům, i když tyto nároky, ztráty nebo závazky jsou způsobeny z nedbalosti jednáním nebo opomenutím osob
výše uvedených.
d) Beru na vědomí, že Akce bude probíhat za běžného silničního provozu, a přebírám veškerá rizika s tím spojená, která mou
účastí na Akci mohou nastat. Dále přebírám jakákoliv jiná rizika spojená s účastí na Akci – zejména pády, kontakty
s ostatními účastníky, povětrnostní podmínky, stav silnic, vodní překážky a na nebezpečí, která mohou způsobit diváci či
dobrovolníci.
e) Prohlašuji, že já ani nikdo další se nebude soudní cestou domáhat svých domnělých nároků vůči osobám nebo subjektům
uvedeným výše v odstavci (c) ohledně práv a povinností z jakýchkoliv prohlášení, ztrát nebo závazků, kterých jsem se zde
zřekl.
f) Prohlašuji a zavazuji se, že odškodním osoby a subjekty uvedené v odstavci (c) za jakékoliv jednání či nekonání, v důsledku
kterého vznikla osobám a subjektům uvedeným v odstavci (c) jakákoliv škoda.
g) Akceptuji, že mé startovné je nevratné v jakémkoliv případě.
h) Souhlasím s tím, že mi budou veškeré bližší informace o Akci zasílány elektronickou poštou na e-mailovou adresu,
kterou jsem uvedl v registračním formuláři, přičemž pořadatel tímto způsobem splní svoji informační povinnost, pokud
jde o bližší informace o Akci.

PŘEČETL JSEM A PLNĚ POCHOPIL TOTO PROHLÁŠENÍ, VČTENĚ ZŘEKNUTÍ SE NÁROKŮ. ROZUMÍM, ŽE JEHO PODPISEM
JSEM SE VZDAL, JMÉNEM SVÝM A SVÉHO SVĚŘENCE, PODSTATNÝCH PRÁV, A TENTO PODPIS JSEM UČINIL SVOBODNĚ
A DOBROVOLNĚ.
Čestně prohlašuji, že jsem ke dni podpisu tohoto prohlášení dosáhl věku 18 let a jsem plně svéprávný. Prohlašuji, že
jsem se seznámil s obsahem tohoto prohlášení před jeho podpisem a že plně chápu jeho obsah a rizika spojená s účastí
na Akci a Akce se zúčastním na vlastní nebezpečí.

Jméno a příjmení (TISKACE):

Datum narození:

E-mail:

Jméno kontaktu pro případ nouze (povinné):

Telefon:

Telefonní kontakt na osobu pro případ nouze (povinné):

Datum a podpis:

HOVORČOVICKÁ PĚST 2020
NEZLETILÍ ZÁVODNÍCI: POKUD JE ÚČASTNÍK MLADŠÍ 18 LET, MUSÍ SOUHLAS UDĚLIT A PROHLÁŠENÍ NÍŽE PODEPSAT
RODIČ NEBO ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE.
Já, zákonný zástupce souhlasím s účastí níže uvedeného nezletilého/svěřence na Akci za výše uvedených podmínek.
Dále prohlašuji, že jsem oprávněn/a jednat jménem a na účet nezletilého.

Jméno nezletilého ZÁVODNÍKA:

Datum narození:

Jméno zástupce:

Vztah k nezletilému:

Datum a podpis zákonného zástupce:

