Súhlas rodiča /zákonného zástupcu
Meno a priezvisko dieťaťa/zverenca: _____________________________________________
Dátum narodenia dieťaťa/zverenca: ______________________________________________
Bydlisko (Obec) _____________________________________________________________
Meno a priezvisko rodiča /zákonného zástupcu:________________________________________
Dátum narodenia rodiča/zákonného zástupcu: _________________________________________
Adresa trvalého pobytu: __________________________________________________________
Telefónny kontakt na zákonného zástupcu: ___________________________________________
Svojím podpisom potvrdzujem, že súhlasím s účasťou svojho syna / dcéry/ zverenca na športovej akcii Šutrovský
bežecký maratón, na ktorom bude pretekať na vlastné nebezpečenstvo. Počas predmetného podujatia plne
zodpovedám za dieťa a v prípade vzniku škody na zdraví a majetku si od organizátorov nebudem nárokovať
náhradu.
Splnomocňujem organizátorov behu poskytnúť základné ošetrenie pri poranení môjho dieťaťa, ak kvalifikovaný
lekársky personál uváži ošetrenie za potrebné a vykoná ošetrenie.
Som si vedomý všetkých nebezpečenstiev spojených s účasťou v tomto športe, vrátane pošmyknutia a
nasledovného pádu, kontaktu s ďalšími účastníkmi behu, účinkami počasia, dopravy a ďalších nebezpečných
podmienok spojených so športovým podujatím. Preštudoval som si celý obsah tohto tlačiva, poučil som svoje dieťa
o pravidlách správania sa na tomto podujatí a súhlasím s podmienkami podujatia menom môjho dieťaťa.
Zároveň potvrdzujem, že som bol informovaný o organizačnom zabezpečení účasti svojho syna / dcéry / zverenca
na športovom podujatí.
V........................................... dňa ........................ Podpis rodiča/ zákonného zástupcu.......................................
* neoddeliteľnou súčasťou informovaného súhlasu sú informácie o organizačnom zabezpečení účasti na športovom
podujatí.

Organizačné zabezpečenie účasti na športovom podujatí
Názov podujatia: Šutrovský bežecký maratón
Organizátor: TJ IOAN 1209
Dátum a miesto uskutočnenia: 17.11.2021, Ivanka pri Dunaji, pri jazere Štrkovka
•

9:00 – Štart detských individuálnych pretekov

•

10:30 – Štart hlavného štafetového behu Šutrovského bežeckého maratónu

Každý pretekár beží na vlastnú zodpovednosť.
Zdravotná starostlivosť je zabezpečená v spolupráci s Miestnym spolkom Slovenského červeného kríža.
Preteká sa v štýle fair–play, zákonný zástupca / pretekár svojím podpisom dáva súhlas k spracovaniu osobných
údajov seba / syna / dcéry / zverenca výhradne na účely organizácie pretekov. Organizátor sa zaväzuje, že osobné
a kontaktné údaje pretekára neposkytne tretím osobám. Pretekár dáva účasťou na pretekoch súhlas
k vyhotoveniu zvukovému záznamu, fotodokumentácie a videodokumentácie z pretekov a je si vedomý, že na
fotografiách a videách z pretekov môže byť zachytený on ako aj ktorýkoľvek iný z účastníkov či divákov pretekov.
Organizátor si v prípade nepriaznivého počasia vyhradzuje právo na zastavenie pretekov, príp. ich zrušenie,
pretekári sú povinní toto rozhodnutie akceptovať.

Peter Preisach
riaditeľ pretekov

