
PRIHLÁŠKA 
1. Dolu podpísaný prehlasujem, že na podujatí s názvom „Jarných 500km“(ďalej len “akcia”) sa

zúčastňujem dobrovoľne   a som držiteľ platného vodičského oprávnenia na motocykel, ktorý vediem. 
2. Motorové vozidlo, na ktorom sa zúčastňujem tejto akcie, spĺňa technické požiadavky pre prevádzku na

pozemných komunikáciách, má platnú STK a uzavreté platné PZP. 
3. Čestne vyhlasujem, že v čase vedenia motorového vozidla nie som pod vplyvom alkoholu ani žiadnych

iných omamných, alebo psychotropných látok. 

Meno vodiča: 
Adresa: 
Telefón: 
e-mail: 
Typ mot. vozidla/EČ: 
Spolujazdec: 

4. Akceptujem, že v miestach konania akcie (checkpointy) je pálenie gúm zakázané, dodržím maximálnu
povolenú rýchlosť a budem sa riadiť vyznačeným dopravným značením a platným zákonom o
pozemných komunikáciách.

5. Som si vedomý(-á), že akcia prebieha na verejných komunikáciách a že táto akcia nie je závod.
6. Vyhlasujem, že sa na akcii zúčastňujem na vlastnú zodpovednosť a v prípade akejkoľvek ujmy na

zdraví, či škôd vzniknutých na motorovom vozidle, s ktorým sa zúčastňujem na podujatí, si
nenárokujem na žiadne odškodné voči usporiadateľom. Rovnako v prípade akýchkoľvek újm na zdraví,
či škôd na majetku voči tretím osobám, za ktoré sú zodpovedné spoločne či osobitne, oslobodia
usporiadateľov od zodpovednosti a nebudú si nárokovať žiadne odškodné voči usporiadateľom.

7. Usporiadatelia neručia za žiadne incidenty spojené s jazdou Jarných 500km.
8. Podpisom tejto prihlášky deklarujem, že mojim zavinením vzniknuté škody na technickom vybavení

usporiadateľov podujatia (aparatúra a pod.) v plnej výške uhradím.
9. Akceptujem všetky podmienky súťaže a dodržím pokyny usporiadateľov.
10. Som oboznámený(-á) s pravidlami akcie, ktoré boli poskytnuté vopred k preštudovaniu na stránke

organizátora, rovnako ako vystavené v registračnom stánku.
11. Dávam usporiadateľom súhlas k posielaniu informačných a reklamných materiálov na uvedenú e-

mailovú adresu.
12. Súhlasím s použitím mojich osobných údajov pre účely informovania a tvorby databázy organizátorom.
13. Všetky uvedené údaje sú pravdivé.

Vyplnená a podpísaná prihláška sa odovzdá usporiadateľom pri zahájení akcie v registračnom stánku. 

V.....................................   dňa................................   podpis: 
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