
REGISTRAČNÝ FORMULÁR – 04.06.2022 - DETI 
Údaje zákonného zástupcu:  
 

Meno a priezvisko 
 

   
 
 

Bydlisko  
 

 
 
 

Tel.kontakt 
  

 

Údaje dieťaťa: 

Meno a priezvisko 
 

   
 

Dátum narodenia  
  

Škola 
  Pohlavie  muž   –  žena  

 

V prípade účasti Vášho dieťaťa v cyklopretekoch vyznačte príslušnú kategóriu: 

Kategória  
 
(označte krížikom) 

      Baby  -  2018 a mladší* 
 

      Mini                      -  2012 – 2013* 
 

      Mikro  -  2016 – 2017* 
 

      Mladší žiaci/žiačky -  2010 – 2011*  
 

      Mili     -  2014 – 2015* 
 

      Starší žiaci/žiačky  -  2008 – 2009*  
 

 

Podmienky účasti, ochrana osobných údajov, pokyny: 

- súťaží a cyklistických pretekov sa dieťa zúčastňuje výlučne v sprievode zákonného zástupcu, 
- súťažiaci môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý bude na svojho zverenca 

dohliadať počas konania celého podujatia, 
- zákonný zástupca týmto vyhlasuje,  že dieťa je fyzicky spôsobilé absolvovať trať pretekov a súťaže a 

zúčastňuje sa ich na zodpovednosť zákonného zástupcu; zákonný zástupca sa zaväzuje, že dieťa bude 
rešpektovať pokyny usporiadateľov, 

- pre kategóriu “Baby” je dovolené používať bicykle s pomocnými kolieskami, ale aj odrážadlá, trojkolky alebo 
kolobežky,  pre ostatné kategórie sa odporúča horský bicykel, cyklistická prilba je povinná, 

- cyklistické preteky sa uskutočnia za každého počasia, za extrémneho počasia si organizátor vyhradzuje právo 
na zmenu prípadne zrušenie súťaže, 

- každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zákonný zástupca zodpovedá za všetky škody na zdraví 
a majetku, ktoré vzniknú správaním jeho dieťaťa, 

- zákonný zástupca berie na vedomie, že organizátor nezodpovedá za stratu alebo poškodenie osobných veci, 
- počas celého podujatia sa môžu pohybovať po trati len cyklisti so štartovým číslom, sú povinní pohybovať sa 

len po vyznačenej trase, 
- prihlásením na preteky a do súťaží dáva zákonný zástupca  súhlas so spracovaním osobných údajov pre 

potreby prevádzkovateľa a pre pozitívnu propagáciu a archiváciu fotografií a audiovizuálnych záznamov 
vyrobených počas Dňa detí  a pretekov na web stránkach prevádzkovateľov a oficiálnej facebookovej stránke 
prevádzkovateľa v rozsahu  meno, priezvisko, fotografia, video,  

- zákonný zástupca svojím podpisom súhlasí s použitím osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných 
údajov č. 18/2018 Z.z. 

    prevádzkovateľ: Mesto Podolínec, Nám.Mariánske 3, 065 03 Podolínec, IČO 00330132 
    prevádzkovateľ: Základná škola s materskou školou, Školská 2, 065 03 Podolínec, IČO 31967256 
- súhlas je daný na dobu 5 rokov od uskutočnenia súťaže a je ho možné kedykoľvek písomne alebo e-mailom 

(mupodolinec@podolinec.eu alebo zspodolinec.sekretariat@gmail.com) odvolať. 
 

Podpis zákonného zástupcu 
 
 
 

 
POČET OBEDOV:                                                ŠTARTOVNÉ ÚHRADA - 5 EUR (LEN ÚČASTNÍCI Z INÝCH OBCÍ): 

  
 
 

POZNÁMKY: 
 
 
 
 

ZÁK.ZÁSTUPCA  
mmm DIEŤA mmm DIEŤA  
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