Prehlásenie účastníka Adrenalin Race
Čestne prehlasujem, že preberám zodpovednosť za to, že som si prečítal/a pravidlá
Adrenalin Race, budem tieto pravidlá dodržiavať, budem počúvať pokyny organizátorov a
rozhodcov a budem sa správať tak, aby som neohrozil/a zdravie a život svoj ani nikoho iného. Nie
som si vedomý/á žiadnych zdravotných obmedzení, ktoré by mohli ohroziť zdravie moje alebo
niekoho iného počas účasti na preteku, a ani po ňom, a ani iného obmedzenia.
Prehlasujem, že som si vedomý/á skutočnosti, že absolvovanie preteku Adrenalin Race je
spojené s určitým rizikom a fyzickým vypätím. Rozhodujem sa slobodne a s plným vedomím
všetkého rizika, ktoré je spojené s absolvovaním preteku Adrenalin Race, ktoré sa bude konať
25.6.2016 v Námestove.
Ďalej prehlasujem, že som čítal/a toto prehlásenie. Obsah mi je jasný a rozumiem všetkému,
čo je v ňom uvedené a dobrovoľne to potvrdzujem svojim podpisom. Všetky údaje som uviedol
pravdivo a nič som nezatajil.
Dátum narodenia:

Meno a priezvisko:

Adresa trvalého pobytu: __________________________________________________
Dátum:

____________

_______

Podpis:___________________________

____
___

V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže sa zaručuje, že uvedené údaje nebudú poskytované tretím osobám a slúžia len pre potreby združenia.
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