Prohlášení
Zúčastňuji se sportovního podniku – závodu horských kol:

POHÁR DRAHANSKÉ VRCHOVINY –

MTB MERIDA – DELIKOMAT – BrouCZECH CUP 2011,
který se skládá z deseti závodů (Velké ceny CYKLO PLUS Bořitova, Valchovského Kameňáku, Velké ceny Bukové, Velké
ceny Protivanova, Velké ceny Velenova-Suchého, Grand Prix Březová nad Svitavou, Velké ceny Okrouhlé, Velké ceny
Valchova, Velké ceny Kořence, Velké ceny Benešova),
konaného v roce 2011 jako závodník. Seznámil jsem se s tratí i bezpečnostními předpisy, které se zavazuji dodržovat. Jsem si
vědom, že moje účast v tomto závodě bude ode mne vyžadovat velké psychické i fyzické vypětí. Prohlašuji, že mi není známa žádná
překážka v mém zdravotním stavu, která by této účasti bránila. Prohlašuji, že 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.
Toto prohlášení se vztahuje na všech deset závodů horských kol v rámci sportovního podniku: POHÁR DRAHANSKÉ
VRCHOVINY – MTB MERIDA – DELIKOMAT – BROUCZECH CUP 2011 – viz. dříve.
Datum narození…………………….………. Jméno……………………...…………….

Příjmení………………………………….

Hlavní kategorie………………………........................... Klub…………………………………………..…………….................…….
Adresa trvalého bydliště ....................................................................................................................................
Telefon / e-mail………………………………………………………………………….

podtržené údaje a podpis jsou povinné
více informací – http://drahany.xf.cz

………………………………

PSČ….......................

Značka kola………………………….……

.........................................……………………………………………

podpis závodníka (zákonného zástupce)

datum
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