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Poř.č.
Startovní 
číslo

Kategorie
Registrační číslo člena 

ČSK VT
(nečlen nevyplňuje)

Jméno závodníka Příjmení závodníka
Podpis závodníka 
(osoby povinné 

dohledem)

1. K1M 556966 Jakub SVOBODA

2. K1Ž 557708 Karolína NEMEŠOVÁ

3. K1M 559356 Miloslav VOJÁK

4. 557395 Karel FAIT

5. 558370 Jolana WIMMEROVÁ

6. K1M 557055 Jaromír SVOBODA

7. 557397 Aleš SKŘIVAN
GTX

GTX

Kotva Plzeň, o.s.

Pyranha Cup - Český pohár vodáků Hamerský potok 2012

kotvaplzen@volny.cz

Identifikační číslo (dle číselníku ČSK) :

Přihláška k závodu

"Účastník závodu startuje na vlastní nebezpečí. Bere na vědomí, že povinnou součástí sportovní výstroje pro účast v závodě je během celého závodu závodu na těle upevněná plovací vesta a na hlavě ochranná 
přilba - obojí splňující normy v platném znění.  Za sportovní výstroj a vybavení si odpovídá účastník sám. Účastník dále prohlašuje, že je seznámen se všemi bezpečnostními pravidly závodu dle článku 2 pravidel 
ČPV v platném znění a bude je respektovat a dodržovat, a dále prohlašuje, že je dobrým plavcem. Účastník závodu je povinen respektovat a uposlechnout všech pokynů pořadatele, respektive osob pořadatelem 
pověřených k organizaci závodu. Pořadatel není odpovědný za případnou škodu ať již na zdraví (úraz) či majetku účastníka závodu, který bude jednat v rozporu s výše uvedeným. Účastník bere na vědomí, že 
veškeré aktivity a jednání v místě konání závodu, které dle jejich povahy nelze podřadit pod účast na závodě, jsou jeho soukromou záležitostí. Za takové jednání a jeho případné následky nenese pořadatel žádnou 
odpovědnost."

Závodník, v případě osoby nezletilé osoba povinná dohledem, projevuje svým podpisem na této přihlášce souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu a za účelem níže uvedeným a dále prohlašuje, že:

Název závodu :

Zúčastněný oddíl :

E-mail :

8. 557398 Kateřina SKŘIVANOVÁ 

9. K1Ž 557047 Petra BĚLOVÁ

10. C1 Pavel VRÁNA
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