
Jezdec potvrzuje,že bude dodržovat řády TOP Amater Cupu a Zvláštní ustanovení pro tento sportovní podnik a dává souhlas k využití
 osobních dat pro vnitřní potřebu pořadatele. Jezdec svým podpisem na této přihlášce potvrzuje ,že je pojištěn proti osobní nehodě pojistkou,
kryjící případy smrti,trvalé invalidity a náklady na lékařské ošetření v souladu s řády TOP Amater cupu . 
Účastník závodu  zprošťuje na oficiálním podniku pořadatele a činovníky, jejich zaměstnance ,pomocníky a zástupce jakekoliv zodpovědností
za  ztrátu, škodu nebo zranění které se může přihodit v průběhu závodu nebo oficiálním tréninku pro tento podnik

Prohlašuji,že jsem po bezpečnostní stránce mnou předvedený motocykl k tomuto sportovnímu podniku řádně připravil. 
Prohlašuji,že pro tento podnik použiji předepsané palivo, že zdvihový objem motoru odpovídá té třídě ve které s ním budu startovat 
a že další úchylky na motocyklu od motocyklu homologovaném jsou v mezích povolených úprav. 
Prohlašuji,že jsem zdráv a že jsem nepožil ani alkoholické nápoje ani jiné prostředky snižující schopnost řízení, a že všechny uvedené
údaje jsou pravdivé, jsem si vědom,že za nedodržení sportovních řádů mohu být potrestán zastavením sportovní činnosti.
Prohlašuji že výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.

Zawodnik potwierdza, że zastosuje się do regulaminu TOP Amater Cup i przepisów specjalnych podczas tego wydarzenia sportowego 
oraz zgadza się na wykorzystanie jego danych osobowych do wewnętrznych potrzeb organizatora. Podpisując niniejszy formularz, 
zawodnik potwierdza, że jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków, w tym na wypadek śmierci, trwałego inwalidztwa 
i od pokrycia kosztów leczenia zgodnie z regulaminem TOP Amater Cup. Uczestnik wydarzenia zwalnia organizatora, działaczy, 
ich pracowników, pomocników i przedstawicieli z wszelkiej odpowiedzialności za utratę zdrowia, uszkodzenia lub obrażenia ciała,
które mogą wystąpić podczas wyścigu lub oficjalnego treningu do niniejszego wydarzenia.

Oświadczam, że odpowiednio przygotowałem swój motocykl pod względem bezpieczeństwa do niniejszego wydarzenia sportowego. 
Oświadczam, że na tym wydarzeniu użyję odpowiedniego paliwa, że pojemność silnika odpowiada klasie, w której będę nim startować 
i że inne odchylenia motocykla od homologowanego motocykla mieszczą się w granicach dozwolonych modyfikacji. 
Oświadczam, że jestem zdrowy i że nie spożyłem napojów alkoholowych, ani innych środków obniżających zdolność prowadzenia pojazdu
i że podane dane są prawdziwe. Jestem świadomy, że za nieprzestrzeganie zasad sportowych mogę zostać ukarany zakazem uprawiania sportu.
Oświadczam, że powyższe informacje są prawdziwe i kompletne.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO WYDARZENIA SPORTOWEGO - KARTA TECHNICZNA
PŘIHLÁŠKA NA SPORTOVNÍ PODNIK  -  TECHNICKÁ KARTA 

Nazwa wydarzenia sportowego:
Název sportovního podniku: 

Miejsce:
Místo konání: Cieszyn

ZAWODNIK / JEZDEC

Imię/Jméno:………………………Nazwisko/Přijmení : ………….......…………. 

Data urodzenia / Datum narození : ............................................

tel.: .......................................................      

e-mail: 

Motocykl marka / značka:

Team - SPONZOR:

Automobilklub Cieszyński

Data / Datum: 
Nr startowy / Start.číslo 

Klasa / Třída

Dnia / Dne : 4.06.2022                             Podpis zawodnika / jezdce : ..............................................
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