
Jméno: Příjmení:

Bydliště: PSČ:

E-mail: Rok narození:

Klub: Trasa: dlouhá T50 – 50 km ☐

krátká T30 – 30 km ☐

Jméno: Příjmení:

Bydliště: PSČ:

E-mail: Rok narození:

Klub: Trasa: dlouhá T50 – 50 km ☐

krátká T30 – 30 km ☐

Kategorie:

T50   M1 ☐ M2 ☐ M3 ☐ M4 ☐ M5 ☐ M6 ☐  Ž1 ☐ Ž2 ☐

T30   Mk1 ☐ Mk2 ☐      Žk1 ☐ Žk2 ☐

Kategorie:

T50   M1 ☐ M2 ☐ M3 ☐ M4 ☐ M5 ☐ M6 ☐  Ž1 ☐ Ž2 ☐

T30   Mk1 ☐ Mk2 ☐      Žk1 ☐ Žk2 ☐

Propozice beru na vědomí a závodu se zúčastním na vlastní nebezpečí. Seznámil(a) jsem se s bezpečnostními předpisy, které se 
zavazuji dodržovat. Prohlašuji, že jsem si vědom(a) toho, že nesu veškerou zodpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo 
věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě. Budu dodržovat pravidla fair-play, budu se 
chovat šetrně k přírodě. Plná přilba povinná. Zadáním e-mailové adresy souhlasím se zasíláním informací souvisejících se závodem.
Za osoby mladších 18 let přihlášku odesílá jejich zákonný zástupce.
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Pořadatel se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne
třetí osobě a zajistí jejich ochranu v souladu se zákonem 
č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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