ZÁVAZNÉ PODMÍNKY ÚČASTI NA CYKLOJÍZDĚ 23. 6. 2019
DUBNICA NAD VÁHOM – OTROKOVICE
Pořádá: Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom ve spolupráci s městy Dubnica nad Váhom a Otrokovice.
Ředitel závodu: Stanislav Holec, tel. 00421 905 565 331, e-mail: skcsro@gmail.com
Koordinátor za město Otrokovice: David Ambroz, tel.: 00420 608 861 808, e-mail: ambroz@muotrokovice.cz

1.

Všichni účastníci cyklojízdy jsou povinni dodržovat rozpis jízdy. Podmínkou účasti jsou podepsané "podmínky účasti"
účastníka jízdy (a to bez požadavku jakékoliv změny nebo s jakýmikoli výhradami), kterými účastník vyjadřuje souhlas s
podmínkami jízdy a prohlašuje, že bere na vědomí níže uvedené podmínky závodu.

2.
3.

Věk účastníka jízdy ke dni jízdy (tedy 23. 06. 2019 včetně) je minimálně 18 let.

4.

Cyklojízda se jede za plného silničního provozu a účastníci jsou povinni dodržovat jeho pravidla stanovená platnou
právní úpravou (zpravidla zákon, případně vyhláška o pravidlech provozu na pozemních komunikacích) platnou v ČR a
SR.

5.

Trasa jízdy je označená šipkami umístěnými na značkách. Každý účastník je dále povinen řídit se pokyny pořadatele,
regulovčíků na trati a orgánů policie.

6.
7.
8.

Účastník prohlašuje, že má kolo v řádném technickém stavu a že vybavení kola odpovídá zákonným požadavkům.

9.

Účastník se zavazuje, že si do úschovy k pořadateli po dobu své účasti na Cyklojízdě uschová jen předměty osobní
potřeby k akci nezbytně nutné (vyjma fotoaparátů, mobilních telefonů atd.).

Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost, je povinen mít po celou dobu trvání závodů
cyklistickou přilbu na hlavě.

Účastníkovi není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu.
Účastník bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a majetku, pokud nebude
prokázáno jeho zavinění nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy.

10. Účastník se zavazuje, že se bude řídit pokyny pořadatele, že bude udržovat pořádek a že v maximální možné míře,
kterou po něm lze spravedlivě požadovat, bude ohleduplný k životnímu prostředí; v opačném případě odpovídá
pořadateli za škody, které mu způsobí.

11. Účastník potvrzuje, že byl seznámen se skutečností, že účast na Cyklojízdě účastníka končí příjezdem do cíle.
12. Účastník potvrzuje, že všechny údaje v přihlášce jsou vyplněny pravdivě a je si vědom, že v případě uvedení
nepravdivých údajů odpovídá pořadateli za všechny škody, které mu tím vzniknou.

13. Účastník bere na vědomí, že porušení některé ze závazných podmínek účasti v závodě může mít za následek vyloučení z
akce.

14. Účastník prohlašuje, že se seznámil se seznamem kontaktních osob, činných při pořádání jízdy.
15. Účastník bere na vědomí doporučení pořadatele na individuální sjednání cestovního pojištění do zahraničí.
16. Tyto závazné podmínky účasti na Cyklojízdě jsou účastníkem podepsány a předány pořadateli, který si je ponechá.

V Otrokovicích, dne 23. 06. 2019

…….………………………………….…………………..
vlastnoruční podpis účastníka

