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Meno rodiča/zodpovednej osoby__________________________________ Vzťah k dieťaťu _______________________

Telefón__________________________________________  Email___________________________________________

Meno dieťaťa ____________________________   Vek ______   Názov/Miesto podujatia _________________________

Kontakty na sprievodné osoby (telefón alebo e-mail)

_________________________________________________________________________________________________________

2. Aj keď pravidlá súťaže, technické zabezpečenie trate a osobná disciplína každého súťažiaceho môže znížiť riziko nehody, riziko
vážneho zranenia stále je a existuje, s čím som riadne oboznámený a prejavujem súhlas s vyššie uvedenými rizikami. Ďalej som si
vedomý toho, že môjmu dieťaťu hrozí nebezpečenstvo vzniku vážnej ujmy na zdraví, resp. smrti aj pri jednotlivých prekážkach na
trati, ktoré sa môžu za určitých nepredvídateľných okolností uvoľniť, povoliť, následkom čoho môže dôjsť k vzniku vážnej ujmy na
zdraví, resp. smrti môjmu dieťaťu, čoho som si plne vedomý a na znak súhlasu s týmito rizikami podpisujem toto vyhlásenie.

3. Ďalej beriem na vedomie, že súhlasím so všetkými rizikami, známymi či neznámymi, aj keď vyplývajú z nedbanlivosti, a ako je
vyššie uvedené, preberám plnú zodpovednosť za seba a moje dieťa, ktoré sa zúčastňuje na tejto akcii.

4. Ako rodič/zástupca/zodpovedná osoba dobrovoľne súhlasím so všetkými vyššie uvedenými podmienkami pre moje dieťa a jeho
účasti na tejto akcii. Ak však uvidím nezvyčajné alebo určité riziko/nebezpečenstvo pri účasti môjho dieťaťa na tejto akcii, osobne
vynaložím čo najväčšie úsilie na to, aby som moje dieťa zobral preč a aby ďalej nesúťažilo na tejto akcii, resp. upozorním
organizátorov na možné riziko nebezpečenstva pre moje dieťa.

5. Ja, sám za seba a za moje dieťa a za našich dedičov, príbuzných, a vykonávateľov môjho závetu sa týmto výslovne vzdávam
všetkých mojich záväzkov, pohľadávok, podania akýchkoľvek žalôb alebo vymáhania akýchkoľvek škôd voči spoločnosti FeMiSo,
s.r.o. so sídlom Sídlisko 1. mája 59/41, 093 01 Vranov nad Topľou a usporiadateľom pretekov KidRace, ako i ďalším osobám, ktoré
majú súvis s pretekom ako sú partneri, sponzori, promotéri, a ich zástupcovia, nástupcovia ako i voči všetkým ďalším osobám, ktoré
sa nejakým spôsobom podieľali na tomto podujatí, keďže tieto nároky mi môžu proti nim vyplývať súvislosti s účasťou môjho dieťaťa
na tejto akcii, za ktoré som zodpovedný, s čím som plne uzrozumený.

6. Ja osobne uvádzam a hodnotím moje dieťa ako fyzicky zdatné a schopné byť účastným tejto akcie, ktorá mu môže spôsobiť
ublíženie na zdraví v prípade poranenia alebo nebezpečenstva s účasťou na tejto akcii. Som si vedomý, že moje dieťa čelí rizikám v
súvisiacim s jeho účasťou na tejto atletickej súťaži.

7. Dávam výslovný súhlas s prvou pomocou a lekárskym ošetrením môjho dieťaťa, ak dôjde k zraneniu alebo poraneniu môjho
dieťaťa na tejto akcii.

8. Som si ďalej vedomý tej skutočnosti, že organizátori pretekov majú právo odložiť, zrušiť alebo zmeniť akciu kvôli počasiu alebo i z
iných príčin, ktoré nemôžu kontrolovať, alebo ktoré môžu ovplyvniť zdravie a bezpečnosť účastníkov.

9. Týmto udeľujem svoj výslovný súhlas pre vyššie uvedené osoby, ktoré budú riadiť predmetnú udalosť, aby mohli využiť všetky
fotografie, videonahrávky, filmy, obrázky a zvukové nahrávky, alebo akýkoľvek iný zvukový alebo obrazový záznam z tejto udalosti
na ich ďalšie šírenie všetkými dostupnými médiami na akýkoľvek účel bez obmedzenia, bez náhrady, bez finančného plnenia.

TOTO VYHLÁSENIE O PRÁVNEJ ZODPOVEDNOSTI PRI UJME NA ZDRAVÍ A VYUŽITÍ AUTORSKÝCH PRÁV SOM PREČÍTAL, 
ROZUMIEM VŠETKÝM JEHO ČASTIAM A PODPISUJEM HO SLOBODNE A VÁŽNE, BEZ AKÉHOKOĽVEK NÁTLAKU.                         

            ........................................... ..............................................
rodič/zodpovedná osoba Dátum

Vyhlásenie o právnej zodpovednosti pri ujme na zdraví a o využití autorských práv

1. Svojim podpisom na tomto dokumente beriem na vedomie, že akákoľvek účasť môjho dieťaťa na pretekoch KidRace a jemu 
podobných akciách môže byť životu nebezpečná a ďalej som si vedomý toho, že v súvislosti s pretekom KidRace, ktorého sa moje 
dieťa zúčastňuje hrozí dieťaťu nebezpečenstvo vážneho zranenia/ či smrti, resp. ďalšie iné závažné následky, akými môžu byť 
napr. :(i) utopenie, (ii) podvrtnutie, vykĺbenie končatín, (iii) preťaženie, (iv) zlomeniny, (v) teplé a chladné zranenia, (vi) zranenia na 
vozidlách, (vii) uhryznutie a uštipnutie hmyzom a iných zvierat, (viii) kontakt s jedovatými rastlinami, (ix) iné fyzické zranenia, (x) 
psychické traumy (xi) ďalšie nehody, ktoré môžu nastať následkom disciplín absolvovaných v rámci pretekov  KidRace a (xii) a 
potenciálne trvalé ochrnutie alebo smrť.




