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Prihláška do súťaže 

SCOOT JAM 21 

 
MENO A PRIEZVISKO JAZDCA: ...................................... 

KATEGÓRIA (zakrúžkuj): Amatér (do 13r) / Pokročilý (14-16r) / Profi 

(17r+) 
 

Jazdcom, ktorí jazdia menej ako 3 roky, odporúčame kategóriu amatér, ale podľa vlastného uváženia sa 

môže zaradiť aj do iných kategórií. Jazdci, ktorí jazdia dlhšie ako 5 rokov a viac sú povinní sa zaradiť do 

kategórie profi. 

 

TEL.Č.: ........................................ EMAIL: ............................................... 

ADRESA: ................................................................................................. 

DÁTUM NARODENIA:  

MENO a TEL. KONTAKT NA ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU (mladším 18 r.):  
 

Nie som si vedomý/á žiadnej choroby (napr. srdcové ťažkosti a pod.), ani iných obmedzení, ktoré by mohli 

ohroziť zdravie a život (môj) môjho dieťaťa pri absolvovaní tejto aktivity.  

 

Účasť na vlastné nebezpečenstvo. Každý súťažiaci je povinný mať na hlave prilbu (odporúčame aj chrániče 

ďalších častí tela). 

 

Beriem na vedomie, že organizátor súťaže nedohliada na to, aby účastník, s ktorého účasťou udeľujem ako 

zákonný zástupca súhlas, použil prilbu alebo iné ochranné prostriedky. Nosenie prilby/iných ochranných 

prostriedkov zo strany účastníka je povinný zabezpečiť zákonný zástupca (resp. súťažiaci nad 18 rokov si 

sám). 

 

Týmto vyhlasujeme, že všetky uvedené informácie v jednotlivých bodoch prihlášky sú uvedené správne, 

úplne a súhlasím s ich spracovaním pre potreby organizácie KASPIAN a podujatia Scoot Jam 21. Taktiež 

súhlasím so zverejnením výsledkov súťaže a individuálnych a spoločných fotografií z podujatia Scoot Jam 

21. 

 

PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU:  
  

Svojim podpisom prehlasujem, že som si vedomý/á všetkých pravidiel súťaže. 

 

PODPIS SÚŤAŽIACEHO:  

 

 

 

 

http://www.kaspian.sk/
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PRAVIDLÁ SÚŤAŽE: 

1. Minimálny vek účastníka je 7 rokov 

 

2. Ak je účastník mladší ako 18 rokov je na prihláške potrebný podpis jeho 
zákonného zástupcu, ktorý za neho preberá plnú zodpovednosť počas súťaže 
a podpisom vyjadruje súhlas s účasťou “na vlastné nebezpečenstvo”.  

 
3. Každý súťažiaci je povinný mať na hlave prilbu (odporúčame aj chrániče 

ďalších častí tela). 

 
4. Každý účastník súťaže musí zaplatiť štartovné v hodnote 1€.  

 
5. Súťaže sa nemôžu zúčastniť jazdci pod  vplyvom alkoholu iných omamných 

látok. V prípade toho porušenia bude jazdec diskvalifikovaný.  

 
6. Účastník musí dodržiavať pravidlá súťaže, slušne sa správať, riadiť sa podľa 

pokynov a výziev organizátorov. 

 

V prípade, že účastník poruší niektoré z týchto ustanovení, organizátor ho môže 
vylúčiť zo súťaže, bez nároku na vrátenie štartovného. 
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