UPOZORNENIA a PRAVIDLÁ SPRÁVANIA SA ÚČASTNÍKOV
UPOZORNENIE
Počas jazdenia na Častovskom cyklookruhu 8.6.2019 v lesoch Malých Karpát (viď.mapu) nie je
prítomná Rýchla Zdravotná Pomoc, preto účasť je na vlastné riziko.
Za prípadné úrazy sebe alebo iným osobám organizátor podujatia OZ BTC Častá nezodpovedá !
PRAVIDLÁ
1) Každý jazdec je povinný mať počas jazdy na hlave prilbu
2) Odporúčame chrániče krku, chrbta, hrudníka, ramien, predlaktia a predkolenia.
3) Pri úraze na trati je účastník povinný:
- Poskytnúť prvú pomoc,
- Volať záchrannú službu v mieste prezentácie: Tomáš Heger - 0917 835 777, 0917
122 190, ktorý bude koordinovať potrebnú pomoc.
4) Každý účastník na trati je povinný správať sa tak, aby neohrozil zdravie alebo život, alebo
nespôsobil škodu sebe ani inému.
5) Je nutné dodržať zvolenú trať. Nie je povolené akokoľvek svojvoľne upravovať, meniť
úseky zvolenej trasy s výnimkou situácií ohrozujúcich bezpečnosť účastníkov na trati.
6) Účastníkom je zakázané zakladať ohniska počas akcie a v lesoch sa správať tak, ako si to
kódex cykloturistu (turistu) vyžaduje.
PREHLÁSENIE CYKLISTU – Svojim súhlasom potvrdzujem a prehlasujem, že jazdím na
Častovskom cyklookruhu na vlastnú zodpovednosť a som si vedomý všetkých rizík spojených
s touto športovou disciplínou.
- Prehlasujem, že som sa zoznámil s upozornením a pravidlami, ktoré sa zaväzujem
dodržiavať.
- Prehlasujem, že trať prejdem podľa mapy organizátora. Pri každej jazde musím
prispôsobiť rýchlosť a techniku svojim schopnostiam a podmienkam na trati.
- Prehlasuje, že môj bicykel a kompletné technicko-materiálne zabezpečenie je v dobrom
technickom stave a bez známok poškodenia a nadmerného opotrebovania.
- Prehlasujem, že mi nie je známa žiadna prekážka v mojom zdravotnom stave, ktorá by
tejto účasti bránila.
- Prehlasujem, že som si vedomý toho, že mám všetku zodpovednosť za škodu spôsobenú
na zdraví alebo materiály, ktoré vzniknú mne, prevádzkovateľovi, alebo tretím osobám
pre, počas, či po skončení jazdenia.
- Prehlasujem, že som poistený pre prípad úrazu.

ORGANIZÁTOR:

BTC ČASTÁ, občianske združenie, Kiperská 385, 900 89 Častá, IČO:
42448239

