Registrační formulář pro nezletilé
- souhlas zákonného zástupce
Podpisem souhlasím a stvrzuji, že jsem seznámen/a s pravidly závodu a moje dcera/syn se
mohou zúčastnit závodu.
Prosíme vyplňte informace o svém dítěti:
Jméno

Příjmení

Datum narození

Kontakt (zákonný zástupce)

Prohlašuji, že jsem si přečetl/la a seznámil/la se s pravidly a návštěvním řádem Aquaparku
Kohoutovice a uděluji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním zde
poskytnutých osobních údajů společnosti STAREZ - SPORT, a.s. se sídlem Křídlovická 911/34,
603 00 Brno, jakožto organizátorem v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením akce. Beru na
vědomí, že mám právo přístupu k osobním údajům a další práva dle §§ 11, 21 zák. č.
101/2000 Sb. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji dobrovolně a mohu jej kdykoliv
bezplatně odvolat na e-mailové adrese info@dnysportovist.cz.

……………………………………………….
Podpis zákonného zástupce

Souhlasím podle z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s pořízením a následným použitím
fotografií nebo obrazového záznamu k prezentaci společnosti STAREZ - SPORT, a.s. se sídlem
Křídlovická 911/34, 603 00 Brno na sociálních sítích a na webových stránkách organizátora.

……………………………………………….
Podpis zákonného zástupce

Pravidla Mistrovství Brna v jízdě na tobogánu 2018
•

Závodu se smí zúčastnit pouze registrovaní účastníci starší 10 let (plavci), kteří se
registrují na prezenční listině u tobogánu.
KATEGORIE ZÁVODNÍKŮ:
-

•
•

•
•

•
•

•
•

Podpisem prezenční listiny závodník souhlasí s pravidly závodu a s tím, že startuje na
vlastní nebezpečí a jeho zdravotní stav odpovídá možnostem účastnit se závodu.
Pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za úrazy a vzniklé škody, které si závodník
přivodí během závodu, ať už v areálu Aquaparku Kohoutovice nebo přímo na
tobogánu.
Každý závodník plně zodpovídá za svůj fyzický stav a schopnosti.
Veškeré obrazové a zvukové záznamy a podobizny účastníků, pořízené během závodu
mohou být použity k vlastní propagaci pořadatele bez jakéhokoliv nároku účastníků
na jakoukoliv odměnu.
Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv škodu na majetku nebo jinou újmu, vzniklou
účastí v závodě nebo jeho sledováním.
Závodníci musí respektovat pravidla závodu, řídit se jimi a jsou povinni dbát pokynů
pořadatele a jeho zaměstnanců, včetně dodržování návštěvního řádu AQP
Kohoutovice a pravidel jízdy na tobogánu.
Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost.
Závodníci jsou povinni:
-

•

•
•
•

závodník je při startu povinen posadit se na určený start a odrazem od horního
madla zahájí závod – jiný způsob startu, např. s rozběhem nebo zhoupnutím se na
madle ze stoje, není dovolen.

MĚŘENÍ ČASU:
-

•

běhat kolem tobogánů a na schodech, zadržovat proudící vodu, brzdit, chytat se
okrajů a na tyto okraje vylézat, jezdit s ostrými předměty (náramky, prstýnky,
přívěsky apod.)

START ZÁVODU:
-

•

držet se rukama madla před zahájením jízdy
sjíždět tobogán pouze vsedě nohama dopředu nebo vleže na zádech nohama
dopředu – jiný způsob jízdy není povolen.
okamžitě po dojezdu opustit dojezdový prostor!

Závodníkům se zakazuje:
-

•

Děti (10 – 13 let), (14 – 17 let)
Dospělí (18+)

Výsledný čas závodu je každému závodníkovi měřen od okamžiku rozjetí až do
okamžiku kontaktu vody v dojezdovém bazénku. Tento čas je rozhodný pro určení
výsledného pořadí závodníků.

V případě porušení pravidel závodu (např. při startu nebo v průběhu jízdy) je závodník
diskvalifikován.
Vítězí nejrychlejší čas.
Vyhodnoceni budou první 3 vítězové nejlepších časů v každé kategorii dospělých a
dětí.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu a propozic i během závodu.

