SÚHLAS RODIČA / ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU
Meno a priezvisko dieťaťa/zverenca: _____________________________________________
Dátum narodenia dieťaťa/zverenca: ______________________________________________
Meno a priezvisko rodiča /zákonného zástupcu:________________________________________
Dátum narodenia rodiča/zákonného zástupcu: _________________________________________
Adresa trvalého pobytu: __________________________________________________________
Telefónny kontakt na zákonného zástupcu: ___________________________________________
Svojím podpisom potvrdzujem, že súhlasím s účasťou svojho dieťaťa/zverenca na športovej akcii
SPARŤANSKÉ DETI V TOPOĽČIANKACH, na ktorom bude pretekať na vlastné
nebezpečenstvo. Zároveň potvrdzujem, že som bol informovaný o organizačnom zabezpečení účasti
svojho dieťaťa / zverenca na tomto športovom podujatí.
Prehlasujem, že dieťa/zverenec je dosť pripravené na štart na podujatí, že sa na podujatí zúčastňuje
dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, že som ho oboznámil s propozíciami podujatia, s
organizačným poriadkom podujatia a pokynmi organizátora – Asociácie subjektov cestovného
ruchu Topoľčianky. Som si vedomý, že podujatie tohto charakteru kladie na dieťa zvýšenú
psychickú a fyzickú záťaž, a prehlasujem, že mi nie je známa žiadna prekážka v jeho zdravotnom
stave, ktorá by mu bránila tohto podujatia sa zúčastniť. Prehlasujem, že som si vedomý, že nesiem
všetku zodpovednosť a riziká spojené s jeho účasťou na tomto podujatí a za škodu spôsobenú na
zdraví alebo na majetku, ktorá vznikne môjmu dieťaťu/zverencovi alebo ju spôsobím
organizátorovi, či ďalším partnerom podujatia a tretím osobám, ktoré sa podieľajú na podujatí, pred,
počas a po podujatí. Prehlasujem, že v prípade zranenia alebo poškodenia zdravia alebo majetku si
túto škodu nebudem uplatňovať u organizátora a tretích osôb. Prehlásenie potvrdzujem svojím
podpisom.
V..................................... dňa .....................
Podpis rodiča / zákonného zástupcu...............................

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE ÚČASTI NA ŠPORTOVOM PODUJATÍ
Názov podujatia: Sparťanské deti v Topoľčiankach
Dátum a miesto uskutočnenia: 01.06.2019 Park Topoľčianky
 10:00 – štart vekovej kategórie 4-6 rokov, následne budú štartovať ďalšie vekové kategórie.
Registrácia bude prebiehať od 8:00 v Parku oproti budove hotela HRADNÁ STRÁŽ.

Každý pretekár beží na vlastnú zodpovednosť.
Zdravotná starostlivosť je zabezpečená v spolupráci s Miestnym spolkom Slovenského červeného
kríža.
Preteká sa v štýle fair–play, zakliknutím polička „Súhlasím“ dáva pretekár súhlas k spracovaniu
osobných údajov výhradne na účely organizácie pretekov. Organizátor sa zaväzuje, že osobné a
kontaktné údaje pretekára neposkytne tretím osobám. Platbou štartovného pretekár dáva súhlas k
zvukovému záznamu, fotodokumentácii a videodokumntácii pretekov a je si vedomý, že na
fotografiách a videách z pretekov môže byť zachytený on ako aj diváci pretekov. V prípade, že
náhla zmena počasia (búrka / prietrž mračien) si pre bezpečnosť pretekárov a organizátorov
vyžaduje zastavenie pretekov, príp. ich zrušenie, pretekári sú povinní toto rozhodnutie akceptovať.

