ZÁVAZNÁ PRAVIDLA
závodu a srazu: Classic Enduro Přelouč dne 5-6.8.2022
a
PROHLÁŠENÍ JEZDCE O ÚČASTI NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
Pořadatel srazu a závodu:
Firma:
IČO:
Fakturační adresa:

Cross club Přelouč z.s.
69152331
Jižní 1366, 535 01 Přelouč

vydává tyto závazné propozice a pravidla závodů a srazu Classic Enduro Přelouč. Účastník
závodu a srazu je povinen se s těmito pravidly seznámit, promyslet si své možnosti, volit účast
jen v případě, že po všech stránkách se cítí schopen se zúčastnit tohoto typu závodu (srazu).
Účastník je povinen potvrdit, že se seznámil s Propozicemi a Závaznými Pravidly a potvrdit
Prohlášení jezdce o účasti na vlastní nebezpečí. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že
pořadatel je oprávněn měnit podmínky i pravidla závodu (srazu). Veškeré změny podmínek i
pravidel závodu (srazu) budou zveřejněny na webových stránkách. www.cmxhk.cz
Já, níže podepsaný(á)
Jméno a příjmení :

…………………………………………………………..

Rodné číslo:

…………………………………………………………..

bytem:

…………………………………………………………..

Výslovně prohlašuji, že se účastním

NA SVÉ VLASTNÍ RIZIKO A NEBEZPEČÍ
závodů a srazu Classic Enduro Přelouč (závody a sraz veteránských motocyklů) a
souhlasím se závaznými pravidly:
1. Závodu (srazu) se může zúčastnit fyzická osoba. Ta je povinna zhodnotit svůj
zdravotní stav, duševní schopnost a fyzické schopnosti ve vztahu k náročnosti
závodu (srazu) a v případě jakéhokoliv úrazu či zranění nebude po pořadatelích
požadovat žádné finanční či jiné odškodnění a ani neuplatní nárok na bolestné.
2. Účastník závodu (srazu) svojí účast zároveň potvrzuje, že jeho účast je na jeho
VLASTNÍ RIZIKO A NEBEZPEČÍ, a že se závodu (srazu) zúčastní po zvážení všech rizik,
že si je jich dobře vědom, a že pořadatel nenese žádnou odpovědnost za to, když v
průběhu akce dojde k poškození jeho (účastníkových) motocyklu, věcí, oblečení a
výstroje i zdraví. Zároveň si je vědom své odpovědnosti vůči třetí straně za ztrátu,
škodu nebo zranění, za které je částečně nebo plně zodpovědný.
3. Účastník bere na vědomí a chápe, že se jedná o závod (sraz), který vyžaduje plnou
způsobilost. Účastník je povinen v průběhu závodu vnímat a chovat se podle stavu
tratě. Pokud by snad překážky a trať byla pro něj v nevyhovujícím stavu, měl by se

účastník raději vzdát účasti a respektovat, že přednost má jeho zdraví a ochrana
majetku a k tomu přizpůsobit svoje chování na trati.
4. Pokud účastník způsobí škodu na majetku pořadatele nebo třetí osobě, je povinen ji
uhradit.
5. Účastník je povinen respektovat veškeré organizační, technické a zabezpečovací
pokyny organizátora. V případě porušení jakýchkoliv podmínek specifikovaných
tímto prohlášením, může být následně soutěžící ze závodu diskvalifikován bez
nároku na jakoukoliv náhradu a satisfakci.
6. Účastník potvrzuje, že bere na vědomí, že v průběhu závodu může dojít k
nepředvídatelným situacím, a tomu všemu musí přizpůsobit svoji činnost na trati.
7. Účastník jízd, je vždy povinen použít ochranné vybavení, přilbu, brýle, rukavice,
pevné boty a chrániče.
8. Každému závodníkovi se doporučuje, aby si sjednal na den závodu (srazu) úrazové
pojištění
9. Účastník nesmí nastoupit na start závodu pod vlivem alkoholu či jiných látek, které
by ovlivňovaly jeho fyzickou nebo psychickou způsobilost.
10. Závod (sraz) se koná za každého počasí, ale podle aktuální situace může pořadatel až
na místě rozhodnout, že podmínky jsou nezpůsobilé, aby se závod konal. Účastník je
povinen takové rozhodnutí respektovat na své náklady a své obtíže.

11. Účastník tímto uděluje dobrovolně, svobodně, vážně souhlas se zpracováním svých
osobních údajů v rozsahu, ve kterém je poskytl pořadateli závodu, a to pro
evidenční, marketingové účely v rámci činnosti pořadatele, včetně zveřejnění
výsledků závodu. Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen na dobu
neurčitou. Tento souhlas může soutěžící kdykoliv písemně odvolat.
Prohlašuji že pořadatele Classic Enduro Přelouč 5 -6.8.2022 zbavuji veškeré
odpovědnosti za škody na majetku a zdraví, včetně škod třetím osobám, které jsem
svým chováním způsobil. Zprošťuji na podniku organizátory, jejich zaměstnance,
pomocníky a zástupce jakékoli odpovědnosti za ztrátu, škodu nebo zranění, které se
může přihodit v průběhu podniku nebo tréninku na tento podnik. Přebírám plnou
odpovědnost a potvrzuji organizátorům a jejich zaměstnancům, pomocníkům a
zástupcům svoji plnou odpovědnost vůči třetí straně za ztrátu, škodu nebo zranění,
za které jsem částečně nebo plně odpovědný.
Vlastnoruční podpis:
…………………………………………………………..

