POTVRZENÍ O SEZNÁMENÍ S VŠEOBECNÝMI PODMÍNKAMI ZÁVODU A SOUVISEJÍCÍMI DOKUMENTY
TOTO POTVRZENÍ SI PROSÍM VYTISKNĚTE A PODEPSANÉ ODEVZDEJTE V DEN ZÁVODU U REGISTRAČNÍHO STÁNKU.
Toto potvrzení se vztahuje na extrémní běžecký překážkový závod WILSONKA RACE, konaný dne 7. 9. 2019 a jeho případné doprovodné akce
v roce a je nedílnou součástí Všeobecných podmínek pro závod WILSONKA RACE 2019.
SEZNÁMENÍ SE S VŠEOBECNÝMI PODMÍNKAMI ZÁVODU WILSONKA RACE a souvisejícími dokumenty
Účastník závodu WILSONKA RACE tímto prohlašuje, že se řádně seznámil se všemi dokumenty uvedenými níže, rozumí jejich obsahu a je si plně
vědom všech skutečností vyplývajících z těchto ustanovení a podmínek.
Všeobecné podmínky pro závod WILSONKA RACE včetně všech souvisejících dokumentů:
a) Pravidla závodu WILSONKA RACE
b) Podmínky o ochraně osobních údajů včetně oznámení o zpracování osobních údajů účastníka WILSONKA RACE
d) Vztahuje-li se, souhlas opatrovníka s účastí osoby, jejíž svéprávnost byla omezena
e) Informace o skupinovém úrazovém pojištění pro WILSONKA RACE 2019
Všechny uvedené dokumenty jsou dostupné na webových stránkách www.wilsonka-race.cz.
Celé jméno ÚČASTNÍKA ZÁVODU (tiskacím):
Datum narození/věk:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

Jméno osoby pro případ nouze/ její telefonní číslo:
Datum:

Podpis:

PRO MLADŠÍ 18 LET - SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE S ÚČASTÍ NEZLETILÉ OSOBY V ZÁVODU WILSONKA RACE
Já níže podepsaný pan/paní (celé jméno otce, matky či zákonem stanovené osoby):
_______________________________________________________________________________________________________________________
bytem: ________________________________________________________ PSČ: ___________________________________________________
jako zákonný zástupce (dále jen „zákonný zástupce“)
Vztah k nezletilému (matka, otec atp.):
Datum narození zák. zást.:

Telefon:

Datum:

Podpis zákonného zástupce:

jako zastupovaný (dále jen „zastupovaný“),
vyslovuji tímto svůj plný souhlas s účastí zastupovaného na extrémním běžeckém překážkovém závodě WILSONKA RACE pořádaném dne
7.9.2019 spolkem JHM Sport Aktivity z.s., se sídlem č.p. 14, 67576 Hartvíkovice, IČ: 04873459.
Zákonný zástupce tímto prohlašuje, že se řádně seznámil, plně porozuměl a bez výhrad souhlasí se Všeobecnými podmínkami pro závod
WILSONKA RACE 2019a všemi souvisejícími dokumenty.
Dále prohlašuje, že se s nimi řádně seznámil, plně jim porozuměl a bez výhrad s nimi souhlasí i zastupovaný.
Souhlasím s poskytnutím osobních údajů v rozsahu registračního formuláře závodu WILSONKA RACE partnerským společnostem:
AMER SPORTS Czech Republic, s.r.o., V Chotejně 707/7, 110 00 Praha 10, IČO: 49617109
a ZebraStores s.r.o., Údolní 41, 602 00 Brno, IČO: 29181178
za účelem zasílání newsletteru značky Salomon a ZebraStores s.r.o. a za účelem zasílání propagačních informací a nabídek
formou
e-mailu a/nebo jinými digitálními zprávami od společnosti Salomon a ZebraStores s.r.o.
Osobní údaje, které výše uvedené partnerské společnosti zpracovávají a ukládají, dále neposkytují žádné třetí straně.
Ze zasílání newsletteru a nabídek je možné kdykoli se odhlásit dle pokynů uvedených v doručeném e-mailu.
Podmínky o ochraně osobních údajů společnosti Salomon naleznete zde:
https://www.salomonstore.cz/Company/News/Podminky-o-ochrane-osobnich-udaju.
Podmínky o ochraně osobních údajů společnosti ZebraStores s.r.o. naleznete zde:
https://www.zebrastore.cz/Company/News/Podminky-o-ochrane-osobnich-udaju.
Registrací do závodu WILSONKA RACE 2019 bere účastník na vědomí tyto podmínky.

PODPIS ÚČASTNÍKA (pro účastníka mladšího 15 let podpis zákonného zástupce):

.....................................

PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE (vztahuje-li se):

.....................................
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