
Datum podpisu: Podpis zákonného zástupce (rodiče): 

 

Jméno: 

Telefon: 

Ulice: 

!! PIŠ ČITELNĚ !! 
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 

 

 

Pohlaví:                                                                 

Příjmení: 

Datum narození: 

Č.p.: Město: 

Státní příslušnost:                                                             Název týmu: 

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. 
 
Podpisem tohoto formuláře stvrzuji, že jsem byl seznámen s obsahem informací o zpracování osobních údajů závodníka WBS 
2018 uveřejněných na webových stránkách http://www.bikegeneration.cz, a to buď přímo prostřednictvím těchto stránek a nebo 
předložením opisu těchto informací. V případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je tento souhlas evidován na za 
tím účelem zvlášť vyhotoveném formuláři. 
 
 

Datum: ___________________________  Podpis: 

SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE (do 18 let) 

Příjmení:__________________________  Jméno:    Telefon: 

Ulice: Č.p.: Město: 

 
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. 
 
Podpisem tohoto formuláře stvrzuji, že jsem byl seznámen s obsahem informací o zpracování osobních údajů závodníka WBS 
2018 uveřejněných na webových stránkách http://www.bikegeneration.cz, a to buď přímo prostřednictvím těchto stránek a nebo 
předložením opisu těchto informací. V případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů závodníka mladšího 16 let je 
tento souhlas evidován na za tím účelem zvlášť vyhotoveném formuláři. 
 

Uvedené jsme si přečetli a bereme na vědomí. 

 

http://www.bikegeneration.cz/
http://www.bikegeneration.cz/

