
Prohlášení jezdce o účasti na vlastní nebezpečí 
Vyplněné odevzdat na administrativní přejímce 

 
 

Já níže podepsaný ............................................................ RČ: .................................. Startovní číslo……… 
bytem ..................................................................................................... tímto prohlašuji že: 
1. Sportovního podniku …………………….………………….………… konaného dne ………………. 
    v prostorách ……………………………………………….. se zúčastňuji dobrovolně a na vlastní riziko při     
    vědomí  skutečnosti, že podmínkou mé účasti je dobrý zdravotní stav. 
2. Vlastním platný řidičský průkaz příslušné skupiny opravňující k řízení mot. vozidla s nímž se účastním výše  
    uvedeného sportovního podniku. 
3. Vlastním průkaz příslušné zdravotní pojišťovny. 
4. V případě vzniku majetkové újmy - škody na mé straně v souvislosti s mou účastí nebudu požadovat (vymáhat)   
    vzniklou škodu po pořadateli. 
5. Nenastoupím k vlastnímu závodu pod vlivem alkoholu event. jiné návykové látky; rovněž v průběhu závodu  
    nebudu těchto zdraví ohrožujících látek požívat. 
6. Plně odpovídám za chování celého doprovodu včetně rodinných příslušníků, jež se pohybují v depu závodních   
    vozidel. 
7. Jsem v plné míře obeznámen s pravidly tohoto sportovního podniku a v jeho průběhu se jimi budu řídit. 
 
V ……………… dne …………………. 
 

................................. 
podpis 

8/1/2010 
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