
Moravskotřebovský cyklomaraton
20. června 2020, pořádá Ing. Pavel Brettschneider, tel. 731 603 987,                                       
email: pbrettschneider2310@seznam.cz  

PPŘIHLÁŠKAŘIHLÁŠKA
( vyplňte hůlkovým písmem, volby označte křížkem )

Příjmení ............................................    Jméno ........................................

Ulice .................................................      čp. .....................

PSČ ....................     Město ................................................

Datum narození .................................

Klub …................................................

Trasa:
     

Kategorie: 
       

               

Prohlášení účastníka:
Všichni účastníci, kteří nedovrší 20.6.2020 18 let, doloží souhlas svého zákonného zástupce.
Seznámil jsem se s rozpisem závodu, který se zavazuji dodržovat. Beru na vědomí, že se závod koná za plného 
silničního provozu, který budu dodržovat. Prohlašuji, že mi není známa žádná překážka v mém zdravotním stavu, která 
by této účasti bránila. Jsem si vědom toho, že nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo 
věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během, či po závodě. Budu dodržovat pravidla fair-play,
budu se chovat ohleduplně k přírodě a veškerý odpad přivezu do cíle nebo ho zanechám v občerstvovacích stanicích. 
Prohlašuji, že závod jedu na vlastní nebezpečí. Dále prohlašuji, že jsem fyzicky a zdravotně způsobilý(á) a zprošťuji 
pořadatele zodpovědnosti za zranění, zcizení a ztráty, které se mohou  přihodit během závodu. Beru na vědomí, že pro 
to, abych byl klasifikován, musím mít na řidítkách viditelně připevněné startovní číslo a jsem povinen projet celou 
oficiálně značenou trať závodu, nesmím si ji zkracovat nebo používat nečestné prostředky.Prohlašuji, že souhlasím s 
tím, aby pořadatel zpracovával mnou poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna či sdělována nepovolaným 
osobám, nebudou použita k jinému než výše uvedenému účelu a budou náležitě chráněna ve smyslu § 11 zákona č. 
101/2002 Sb.

Datum: ....................................

Podpis: ............................... ...

Podpis zákonného zástupce: ..................................

ZDE
nalepte kopii složenky o zaplacení

startovného na účet pořadatele. Bez tohoto
ústřižku je přihláška neplatná!

Originál dokladu vezměte sebou k prezentaci
pro případnou kontrolu. Výše startovného je

uvedena v propozicích na stránkách
pořadatele).

junioři do 19 let (ročník 2001 a mladší)

M1 muži 20 až 39 let (ročník 2000 až 1981)

M2 muži nad 40 let (ročník 1980 až 1971) Ž2 ženy nad 40 let (ročník 1980 a starší)

Ž1 ženy 20 až 39 let (ročník 2000 až 1981)

juniorky do 19 let (ročník 2001 a mladší)

krátkádlouhá

M3 muži nad 50 let (ročník 1970 až 1961)

M4 muži nad 60 let (ročník 1960 a starší)

rodinná
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