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Posádkový list pro závody dračích lodí   
Název závodu: Dračí lodě Slezská Harta 2018 

Datum konání: 25. – 26. 8. 2018 

Název posádky (týmu):    

Kategorie:  20 MIX O pohár mikroregionu Slezská Harta| 20 MIX Posádky Moravskoslezského kraje | 20 MIX Junioři  

 Jméno a příjmení Datum narození E-mail Podpis  
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Čestné prohlášení: Potvrzuji, že se závodu dračích lodí, včetně tréninkových jízd účastním dobrovolně a na vlastní nebezpečí. Jsem si 

v plném rozsahu vědom rizik spojených se závodním pádlováním na dračích lodích a akceptuji, že závodní činnost může znamenat 

ohrožení mého tělesného zdraví nebo dokonce života. Potvrzuji, že jsem v odpovídajícím zdravotním stavu a v případě potřeby schopen 

uplavat minimálně 200 metrů. Zavazuji se plnit bezpečnostní pokyny organizátorů a dodržovat pravidla závodu a vzdávám se nároku na 

odškodnění a odpovědnost pořadatele v případě nehody, majetkové újmy, zranění či smrti. Jsem si plně vědom, že moje případné 

nadměrné požívání alkoholických nápojů může vést k diskvalifikaci celé posádky. V případě poškození nebo zničení zapůjčeného 

vybavení uhradím vzniklou škodu v plné výši. Dále beru na vědomí, že veškeré osobní údaje jsou zpracovány za účelem ztotožnění 

jednotlivých závodníků v posádce a s tím souvisejícími činnostmi. (např. vyřizování pojistných událostí, zařizování vstupů do uzavřených 

areálů apod.). Dále souhlasím se zpracováním fotografií, video záznamů, zvukových záznamů a sportovních výsledků pořízených v 

průběhu závodu za účelem marketingu na webových stránkách, na sociálních sítích, v tištěných letácích, ve výroční zprávě a případně 

na dalších informačních materiálech. Veškeré osobní údaje budou uloženy v sídle společnosti organizátora závodu. 

Kapitán svým podpisem stvrzuje pravost podpisů členů posádky. Podpis kapitána: 

Jméno kapitána:    

Kontakt:     

Datum podpisu:    


