
Prohlášení účastníka akce – bez vyplněného formuláře nebudete připuštěni na start.  
Vyplňte prosím všechny kolonky.  
Každý účastník samostatný formulář, i děti!  
 
Jméno: ………...…….…...…….. Příjmení: ………...…..…….....…....……. narozen: …………..……………… 
 
Bydliště: …………………………………………………..…………………………  PSČ ……………………… 
Prohlašuji, že se akce CYKLOTREK 29.5.2010 účastním na vlastní nebezpečí a pokud mi při ní vznikne 
jakákoliv škoda na zdraví či majetku, beru na vědomí, že za ni organizátor akce nenese žádnou odpovědnost. 
Dále prohlašuji, že jsem byl před začátkem akce náležitě poučen. 
 
V Unhošti dne 29.května 2010….                           Podpis: …………………… 
 
pozn. za účastníky do 18-ti let podepisuje zákonný zástupce 
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