PREHLÁSENIE O ZDRAVOTNOM STAVE
Ná zov podujatia (ďalej len „podujatie“) :
Ja, dolu podpı́saný /á (titul, meno a priezvisko):
Bytom (ulica, PSCE , mesto, š tá t):
Narodený (dá tum):
Ná zov zdravotnej poisťovne:
Prehlasujem ž e nemá m / má m zdravotné problé my (ak má m, uveďte aké ):
Prehlasujem, ž e som dostatoč ne pripravený na š tart na podujatı́, prehlasujem, ž e sa podujatia
zú č astň ujem dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť. Obozná mil som sa s propozı́ciami podujatia, s
organizač ný m poriadkom podujatia a pokynmi organizá tora – Realiz sport team o.z. Som si vedomý , ž e
podujatie tohto charakteru kladie na moju osobu zvý šenú fyzickú aj psychickú zá ťaž a prehlasujem, ž e mi
nie je zná ma ž iadna preká ž ka v mojom zdravotnom stave, ktorá by mi brá nila sa tohto podujatia zú č astniť.
Prehlasujem, ž e som si vedomý toho, ž e nesiem vš etku zodpovednosť a riziká spojené s mojou ú č asťou na
tomto podujatı́ a za š kodu spô sobenú na zdravı́ alebo majetku, ktorá vznikne mne alebo ju spô sobı́m
organizá torovi č i ďalš ım
́ partnerom podujatia a vš etký m tretı́m osobá m, ktoré sa nejaký m spô sobom
podieľajú na podujatı́, pred, poč as ako aj po podujatı́. Prehlasujem, ž e v prı́pade zranenia alebo
poš kodenia svojho zdravia alebo majetku si tú to š kodu nebudem uplatň ovať u organizá tora a tretı́ch osô b.
Prehlasujem, ž e vš etky mnou uvedené ú daje sú pravdivé . Prehlá senie potvrdzujem svojim podpisom
(podpisom zá konné ho zá stupcu).
V Bratislave, dň a: Podpis:
Kontakt na inú osobu v prípade ohrozenia života, zdravia alebo majetku
Meno a priezvisko: Telefó n:
MALOLETÝ (MALOLETÁ): PRE MLADŠÍCH AKO 18 ROKOV – PODPIS PRÁVNEHO ZÁSTUPCU
(RODIČA)
Ja, dole podpı́saný /á tý mto č estne prehlasujem, ž e ako zá konný zá stupca maloleté ho (maloletej):
som dobre porozumel vyš šie uvedené mu pouč eniu a prehlá seniu o zdravotnom stave so vš etký mi jeho
dô sledkami. Je mi zrozumiteľné riziko jeho/jej ú č asti na podujatı́.
Sú hlası́m, aby sa maloletý /á zú č astnil/a podujatia za podmienok uvedený ch v tomto prehlá senı́ a
preberá m za neho plnú zodpovednosť. Som si plne vedomý /á vš etký ch mož ný ch rizı́k, prı́padne zranenı́
vzniknutý ch v sú vislosti s ú č asťou maloleté ho (maloletej) na podujatı́ a preberá m vš etku zodpovednosť za
maloleté ho (maloletú ) v prı́pade ú razu alebo inej ujmy na zdravı́ alebo majetku vzniknutej na podujatı́ a
nebudem si uplatň ovať akú koľvek zodpovednosť voč i organizá torovi podujatia a ž e vš etky jej ná sledky
prechá dzajú na mň a. Prehlasujem, ž e vš etky mnou uvedené ú daje sú pravdivé . Prehlá senie potvrdzujem
svojim podpisom.
Meno a priezvisko zá konné ho zá stupcu:
CE ıś lo OP alebo iné ho dokladu:
Vzťah k preteká rovi:
V Bratislave, dň a Podpis zá konné ho zá stupcu:

