
Svatohorský Downtown 2019 

Prohlášení o odpovědnosti      
Prohlašuji a jsem si vědom/vědoma toho, že účast na 
cyklistickém závodu Svatohorský Downtown, pořádaného COWÁRNA, z.s. (dále jen COWÁRNA) konaném v 
Příbrami dne 8. 6. 2019 (dále jen závod) podstupuji na vlastní nebezpečí a odpovědnost a veškeré případné 
škody vzniklé na trati či mimo trať v souvislosti s tímto závodem nejsou kryty pojištěním organizátora a mohou 
být vymáhány na základě občanskoprávních předpisů. Dále prohlašuji, že jsem byl organizátory závodu 
řádně seznámen a poučen o pravidlech a propozicích závodu, zejména o bezpečnostních pravidlech, o 
průběhu, náročnosti a rizikách trati a jsem si vědom všech důsledků z toho vyplývajících. Zároveň jsem si 
vědom/vědoma svého zdravotního stavu, který mi dovoluje závodu se bezpečně účastnit. Toto prohlášení 
jsem učinil svobodně a vážně - což stvrzuji níže svým vlastnoručním podpisem. Děti mladší 18 let se mohou 
závodu zúčastnit pouze s podepsaným souhlasem zákonného zástupce. 

Bezpečnostní pravidla - povinná výbava 
- Jezdci mladší 18 let musí být při jízdě na trati vybaveni integrální přilbou s brýlemi, chráničem páteře, 

chrániči loktů a kolen a celoprstovými rukavicemi. 
- Jezdci starší 18 let musí být při jízdě na trati vybaveni integrální přilbou s brýlemi a chrániči kolen. 
- Jezdci se mohou zúčastnit závodu na horském kole, které si předem zkontroluje. Závodník ručí za své 

kolo, které musí být v dobrém technickém stavu bez vědomých poškození (zejm. prasklin na rámu a  
komponentech). 

Bezpečnostní pravidla - pohyb na trati a mimo trať 
- Jezdec si musí být před vstupem na trať vědom svých schopností a zkušeností, které nesmí přeceňovat. 

Musí dbát pokynů organizátorů (zejm. traťových komisařů), vedoucího trati a ředitele závodu. Závod se 
odehrává ve městě, je tedy třeba dbát zvýšené pozornosti na střet s osobami pohybujícími se po trati a 
takovým situacím předcházet. Jezdci smí zastavovat a shlukovat se pouze na dobře přehledných místech 
trati, nikoliv za zatáčkami a u skoků. Při samotném závodu je zakázáno tlačit kola nahoru po trati. 

- Pokud traťový komisař, dává signál červenou vlajkou a zároveň píšťalkou je závodník povinen okamžitě 
ukončit jízdu. 

- Závodník je povinen uposlechnout veškerých příkazů traťových rozhodčích a organizátorů závodu. 
- Závodník je povinen absolvovat prohlídku tratě, kde bude seznámen s riziky a bezpečnostním 

zabezpečením tratě. 
- Pohyb na kole po trati pod vlivem návykových nebo omamných látek je zakázán. 
- Po zkušenostech z minulých ročníku upozorňujeme a žádáme o dodržování pravidel silničního provozu - 

zákaz jízdy po chodníku, vytahování se za vozidly, povinnost mít ochranné prvky a jiné. V případě 
hrubého porušení těchto pravidel hrozí vyřazení ze závodu. 

Celé jméno závodníka: _________________________________________________________ 

Datum narození závodníka: _____________________________________________________ 

Celé jméno zákonného zástupce: _________________________________________________ 
  
Rodné číslo nebo číslo OP zákonného zástupce: _____________________________________ 

Telefonní kontakt na zákonného zástupce / rodiče: ___________________________________ 

………………………………….......……                            ……….……………………..…….........….                                                      
                  místo a datum                                                  podpis a souhlas zákonného zástupce 

Vámi dobrovolně sdělené údaje a data budu použity jen pro potřeby pořadatele. Tyto údaje nebudou předány žádné třetí osobě. Všechny údaje 
jsou povinné. Registrace je zároveň také souhlasem se shromažďováním a případným zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona 
101/2000 Sb. COWÁRNA, z.s., IČ: 05803659 Komenského náměstí 389, 261 01 Příbram

Registrační číslo závodníka:


