PŘIHLÁŠKA
na 4. SRAZ VETERÁNŮ CHÝNOV pořádaný dne 18. 8. 2019
(dále jen „akce“)

Jméno a příjmení:

____

Bydliště:
Datum narození:
Název stroje:
Rok výroby:
Tel*:

______

E-mail*:
* Nepovinný údaj

Prohlášení účastníka o startu na vlastní nebezpečí
Prohlašuji, že jsem srozuměn/a s tím, že Motosport Chýnov v AČR, Gabrielovo nám. 10,
391 55 Chýnov (dále jen „pořadatel“) ani jeho činovníci, zástupci či dodavatelé nenesou
odpovědnost za žádné škody a případná soudní řízení a pohledávky vzniklé v souvislosti se ztrátou,
poškozením, ublížením na zdraví a smrtí, které na výše uvedené akci a společné vyjížďce způsobím
svou vlastní nedbalostí nebo úmyslným jednáním při řízení vozidla a v souvislosti s tím. Přijímám na
sebe odpovědnost za jakýkoli dopravní přestupek, kterého se dopustím na komunikacích, tratích a
terénech v průběhu akce a společné vyjížďky. Prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a pořadatelem o
užívání vozidel na komunikacích, v terénu i na určených a vytyčených tratích.
S ohledem na výše uvedené výslovně prohlašuji, že:
 jsem si plně vědom/a toho, že se akce včetně pořádané společné vyjížďky zúčastňuji na svoji
odpovědnost a nebezpečí a že pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody na
zdraví či majetku, které způsobím svým jednáním. Jsem si zároveň vědom/a toho, že nesu
veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne mým
jednáním mně, pořadateli nebo třetím osobám před či během akce a společné vyjížďky;
 pro účast při společné vyjížďce vlastním potřebné řidičské oprávnění pro řízení vozidla, s nímž
se jí zúčastním;
 jsem si vědom/a veškerých možných důsledků vyplývající z mé účasti na akci a společné
vyjížďce, zejména pak ztrát zdravotních, materiálních nebo finančních;
 společné vyjížďky se účastním na vozidle, které je k tomu zcela způsobilé a jehož technický
stav je mi znám. Znám pravidla bezpečné jízdy a ovládání vozidla a budu je dodržovat.
Nebudu přeceňovat možnosti své ani stroje. Důsledně jsem se seznámil/a s tratí společné
vyjížďky a prohlašuji, že mé jezdecké dovednosti odpovídají její aktuální náročnosti a svou
jízdu přizpůsobím stavu trati;
 jsem zdravotně způsobilý/á se společné vyjížďky zúčastnit a pořadateli jsem nezatajil/a
skutečnosti, které by mohly ohrozit bezpečnost moji nebo ostatních účastníků;
 před společnou vyjížďkou jsem nepožil/a a v jejím průběhu nepožiji žádné látky ovlivňující
pozornost, koncentraci nebo vědomí a ohrožující tak schopnost se plně věnovat řízení stroje;







beru na vědomí, že akce a společná vyjížďka bude probíhat na komunikacích bez omezení
provozu a s ohledem na to je povinnou součástí výstroje pro účast ve společné vyjížďce i
povinná výbava účastníka silničního provozu dle platných právních předpisů. Beru na vědomí,
že pořadatel důrazně doporučuje použití soudobé výbavy, zejména soudobé motoristické
helmy. Za stav vybavení si odpovídá účastník sám;
v případě vzniku ztráty zdravotní, materiální nebo finanční si nebudu činit žádný nárok na
pořadateli;
jsem byl/a seznámen/a se všemi bezpečnostními pravidly akce a společné vyjížďky, budu je
respektovat a uposlechnu všechny pokyny pořadatele, respektive osob pořadatelem
pověřených k organizaci;
veškeré aktivity a jednání v místě konání akce a společné vyjížďky, které dle jejich povahy
nelze podřadit pod účast na akci a společné vyjížďce, jsou mou soukromou záležitostí. Za
takové jednání a jeho případné následky nenese pořadatel žádnou odpovědnost.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Já níže podepsaný/á souhlasím se zpracováním osobních údajů o mojí osobě, ve smyslu
zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

-

Svým podpisem poskytuji souhlas s:
uveřejněním fotografií pořízených během akce a společné vyjížďky za účelem
prezentace akce a pořadatele

ANO / NE*

-

s uveřejněním audio/video záznamů pořízených během akce a společné vyjížďky
za účelem prezentace akce a společné vyjížďky
ANO / NE*

-

použitím e-mailu a tel. čísla za účelem zasílání informací o dalších akcí
pořádaných pořadatelem

ANO / NE*
* nehodící se škrtněte

Tento souhlas je udělován Motosportu Chýnov AČR, Gabrielovo nám. 10, 391 55 Chýnov.
Udělený souhlas je možné kdykoliv odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na
zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je
souhlas.
Máte právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo
výmaz, popř. omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů. Vaše požadavky budou vždy
řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně
osobních údajů a souvisejících právních předpisů.
Všem prohlášení ve výše uvedeném znění rozumím a stvrzuji ho svým podpisem.
V Chýnově dne 18. 8. 2019

………………………………………………..
podpis účastníka

