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Přihláška na závod v jízdě na vodních skútrech 

 – DOSPĚLÍ 

 

Místo konání závodu:   

Datum konání závodu:    

  

Jméno a příjmení:   

Bydliště:   

Datum narození:   

Rodné číslo:   

Telefonní číslo   

Emailová adresa:    

  

Značka skútru:   

Evidenční číslo skútru:   

Číslo licence:   

Startovní číslo:    

 

 

Startovní kategorie:  

 

o SKI LADIES 

o RUNABOUT GP 3 

o RUNABOUT GP 4 

o FREESTYLE 

o RUNABOUT LADIES GP 2 

o RUNABOUT LADIES GP 4 

o SKI – Junior 

o Runabout Junior GP 4 

o Runabout Lite (děti do 10 let) GP 4 

 

Přidělené startovní číslo: ………………………………. 

 

Startovné: 

Podpisem této přihlášky se účastník zavazuje uhradit startovné dle platného ceníku, který 

je uvedený na www.jetskirace.cz pro jednotlivé závody.  
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Podmínky závodu: 

• Každý účastník (zákonný zástupce) si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku 

škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě.  

• Každý účastník (zákonný zástupce) prohlašuje, že se akce účastní dobrovolně.  

• Pořadatel si vyhrazuje právo změn a chyb v programu a propozicích.  

• Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci s certifikovanými 

ochrannými prostředky (helma, rukavice, chrániče rukou, nohou apod.) viditelně 

umístěným startovním číslem na daný závod.  

• Účast v závodě je na vlastní riziko.  

• Na samotných závodnících leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické 

připravenosti a schopnosti účastnit se závodu nebo závod dokončit.  

• Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky.  

• Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou 

úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.  

• Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro 

případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci.  

• Pojištění vlastního plavidla, použitého při závodu je rozhodnutím každého účastníka 

(zákonného zástupce). Pojištění plavidla si účastník (zákonný zástupce) sjedná 

vlastním jménem a na vlastní náklady.  

• Veškeré fotky i video záběry pořízené během závodu mohou být pořadatelem použity 

k vlastní propagaci bez nároku na honorář. (viz Souhlas se zpracováním osobních 

údajů). 

• Každý účastník (zákonný zástupce) je povinen účastnit se rozpravy před závodem a 

seznámit se s pravidly sportovní plavby závodu „JetSki Race CZ“ 

• Každý účastník (zákonný zástupce) prohlašuje, že se nebude pohybovat s plavidlem 

mimo prostor vymezený pro závod „JetSki Race CZ “. 

• Žádné z rozhodnutí pořadatelů nepodléhá soudnímu přezkumu.  

 

Datum:   ……………………………………………………. 

  

Podpis (účastník): ………………………………………….                                                                                                                      
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