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Název závodu :

Zúčastněný oddíl :

Závodník, v případě osoby nezletilé osoba povinná dohledem, projevuje svým podpisem na této přihlášce, že bere na vědomí informaci o zpracování osobních údajů v rozsahu a 
za účelem níže uvedeným a dále prohlašuje, že: 
"Účastník závodu startuje na vlastní nebezpečí. Bere na vědomí, že povinnou součástí sportovní výstroje pro účast v závodě je během celého závodu na těle upevněná plovací 
vesta a na hlavě ochranná přilba – obojí splňující normy v účinném znění.  Za sportovní výstroj a vybavení si odpovídá účastník sám. Účastník dále prohlašuje, že je seznámen 
se všemi bezpečnostními pravidly závodu dle článku 2 pravidel ČPV v účinném znění a bude je respektovat a dodržovat, a dále prohlašuje, že je dobrým plavcem. Účastník 
závodu je povinen respektovat a uposlechnout všech pokynů pořadatele, respektive osob pořadatelem pověřených k organizaci závodu. Pořadatel není odpovědný za případnou 
škodu ať již na zdraví (úraz) či majetku účastníka závodu, který bude jednat v rozporu s výše uvedeným. Účastník bere na vědomí, že veškeré aktivity a jednání v místě konání 
závodu, které dle jejich povahy nelze podřadit pod účast na závodě, jsou jeho soukromou záležitostí. Za takové jednání a jeho případné následky nenese pořadatel žádnou 
odpovědnost."
Informace o zpracování osobních údajů:
Jméno a příjmení, telefon, e-mail, případně adresa bydliště  (pokud nejde o přihlášku právnické osoby) u kontaktní osoby  jsou zpracovávány pro potřeby pořadatele za 
účelem kontaktování vysílající složky ve věci závodu. Tyto údaje jsou v listinné podobě uloženy u pořadatele závodu až do konce příslušného soutěžního roku a poté skartovány. 
Jméno, příjmení a rok narození závodníka  jsou zpracovány za účelem identifikace závodníků a jejich registrace, jakož i rozřazení do věkových skupin. Tyto údaje jsou dále 
zveřejňovány v oficiálních výsledkových listinách. Právním titulem  k tomuto zpracování je oprávněný zájem pořadatele závodu na dodržení pravidel, která původně stanovil a 
identifikaci jednotlivých závodníků.

Kontaktní osoba:

Hamerák

Příjmení Jméno

ČPV - Přihláška k závodu


