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PROHLÁŠENÍ ZÁVODNÍKA - PODMÍNKY ZÁVODU
KYTLICKÝ MINITRIATLON – KYTLICE 8.8.2020
Závod pořádá Ski Polevsko, z.s. Účastník bere na vědomí, že závod se koná za běžného
silničního provozu bez omezení a prohlašuje, že bude dodržovat pravidla silničního provozu a
dbát pokynů pořadatelů a policie. Účastník bere na vědomí, že se pohybuje na území CHKO
Lužické hory a bude se chovat ohleduplně k přírodě. Závodník prohlašuje, že bude vždy
dodržovat pravidla v duchu Fair play. Děti mladší 18 let mohou startovat jen se souhlasem a
podpisem rodičů příp. trenéra na přihlášce. Pro start na závodě je podmínkou minimální věk
15 let, závodník mladší 15 let bude diskvalifikován.
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registračního formuláře
dává každý účastník závodu pořádaného Ski Polevsko z.s. (Pořadatel), souhlas se
zpracováním a využitím svých osobních údajů pro účely organizace a realizace závodu,
včetně evidence výsledků závodu, dále pro marketingové účely pořadatele, a to včetně emailové adresy a/nebo telefonního čísla uvedeného v registračním formuláři. Součástí tohoto
souhlasu je též souhlas s ukládáním osobních údajů účastníka na nosiče dat, vyhledávání
v nich a další nakládání s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů a evropskou směrnicí o ochraně osobních údajů (GDPR).

Prohlašuji, že mi není známa žádná překážka v mém zdravotním stavu, která by mi bránila,
zúčastnit se závodu. Závodu se účastním na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Účastník tímto
prohlašuje, že disponuje požadovanými znalostmi o sportu ve vybrané disciplíně a potvrzuje,
že je fyzicky a psychicky způsobilý se této disciplíny zúčastnit. Účastník bere na vědomí
doporučení pořadatele absolvovat před závodem individuální lékařskou prohlídku.
Prohlašuji, že mám kolo v dobrém technickém stavu a pro cyklistickou část použiji
cyklistickou přilbu. Jsem si vědom/a toho, že nesu veškerou odpovědnost za škodu
způsobenou na zdraví nebo věcech, která mi v průběhu závodu vznikne, nebo kterou
způsobím. Účastník je informován o tom, že pořadatelem nebylo uzavřeno žádné zvláštní
pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi v souvislosti s účastí v závodě. Pořadatel
doporučuje uzavřít účastníkovi pojištění a projít preventivní lékařskou prohlídkou. Pořadatel
nebere odpovědnost za odložené věci. Účastník souhlasí s tím, aby byl během závodu natáčen
a fotografován pro potřeby pořadatele. Prohlašuji, že budu dodržovat značení závodu a budu
se pohybovat jen po vyznačené trase závodu. Souhlasím s propozicemi a podmínkami závodu
zveřejněnými na www.skipolevsko.estranky.cz/clanky/kytlickyminitriatlon.

