
! ! PIŠ ČITELNĚ ! !  WOOD 

Registrační formulář   Datum převzetí           Kategorie          Poplatek(dar) 
je platný pro všechny závody v roce 2018 
WOOD BIKE SERIES 2018 (dále jen WBS)  
Registrační číslo – shodné s registrační kartou závodníka vyplní pořadatel 
!!Telefonní kontakt pro rok 2018 na rodiče (do 18let) / osobu blízkou (nad 18 let) !! 
Vyplní povinně všichni!! Tento kontakt je nezbytný v případě zranění závodníka!!! 
  

                                                                                                                              TEL:_______________________________ 
Pohlaví: muž žena 

 
Příjmení:                                                  _  _  Jméno:   

Datum narození:                                        _ Telefon:  

Ulice: Č.p.:   Město:  

Státní příslušnost: _   

Podpisem tohoto formuláře se přihlašuji do seriálu závodů sjezdu horských kol, spolu pořádaných Sportovním klubem 
Želechovice z.s. (dále jen WBS). Jsem si vědom, že všech závodů pořádaných v seriálu WBS v roce 2018 se účastním  
na vlastní nebezpečí. Prohlašuji, že jsem si přečetl a souhlasím s pravidly seriálu WBS 2018. Nesu veškerou odpovědnost za 
škodu způsobenou na zdraví, věcech, která vznikne mě, pořadateli nebo třetím osobám v souvislosti s mou účastí v závodech 
seriálu WBS 2018. Prohlašuji, že si před každým závodem přečtu a budu dodržovat propozice závodu. 
 
 
Datum:                                                       _ Podpis:  

! ! PIŠ ČITELNĚ ! !  
SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE (do 18 let)   

Příjmení:                                                  _  _  Jméno:   

Datum narození:                                        _ Telefon:  

Ulice: Č.p.:   Město:  

Státní příslušnost: _   

Číslo občanského průkazu nebo rodné číslo:  

Prohlašuji, že jsem zákonným zástupcem výše uvedené nezletilé osoby (dále jen závodník). Souhlasím bez výhrad, aby se  
mnou zastoupená osoba účastnila závodů seriálu WBS 2018. Závodů WBS se závodník účastní na vlastní nebezpečí, je zdráv a  
tělesně připraven závody WBS absolvovat. Nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech,  
která vznikne závodníkovi, pořadateli nebo třetím osobám v souvislosti se závodníkovou účastí v závodech seriálu WBS 2018.  
Veškeré údaje v přihlášce i v souhlase zákonného zástupce jsou pravdivé.  
V případě zranění závodníka nebude nic nárokovat, požadovat, soudně vymáhat na pořadateli ani třetí osobě. 
 

Datum podpisu:                                          Podpis zákonného zástupce (rodiče):  



Vámi dobrovolně sdělené údaje a data budou použity jen pro potřeby pořadatelů Wood bike series. Tyto údaje nebudou předány 
žádné třetí osobě. Všechny údaje jsou povinné!! Registrace je také souhlasem se shromažďováním a případným zpracováním 
osobních údajů závodníka  
ve smyslu zákona 101/2000sb.  SK Želechovice z.s., Přílucká - 17, Zlín 763 11, ičo: 27017583 
 


