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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Dle pravidel Rodeo Corral + Soutěžního řádu Rodeo Corral 2021 (www.ceskerodeo.cz)

Tímto čestně prohlašuji, že jsem zdravotně a fyzicky způsobilý/á zúčastnit se závodu Rodeo Corral. Závodu
se zúčastním na moji odpovědnost, a to v souladu s „Pravidly závodu Rodeo Corral“ (www.ceskerodeo.cz).
Zároveň výslovně prohlašuji, že nebudu nárokovat vůči pořadateli ani organizátorovi shora citovaného
závodu, případnou zdravotní či majetkovou újmu, která by vznikla mou účastí na závodu. Prohlašuji, že
jsem měla možnost si prohlédnout trať závodu před startem, kterou shledávám vhodnou pro konání závodů.
Dále prohlašuji, že jsem si pročetla soutěžní řád, stanovy Rodeo Corral a propozice k aktuálnímu závodu a
budu se jimi řídit.

Vyplněním a podepsáním čestného prohlášení, dávám organizátorovi závodu v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů
(nařízení EU 2016/679, obecně známé pod zkratkou GDPR) souhlas s použitím mých osobních údajů (např.
jméno, příjmení, datum narození, foto, video, audiozáznam, pořadí ve výsledkové listině, výsledný čas).
Dále souhlasím s užitím pořízených mých fotografií a audiozáznamu, záznamů mé osoby na akci v jakékoli
podobě (digitální, hmotné) pro účely umělecké, reklamní, redakční a jiné bez nároku na finanční odměnu.

Více informací o zpracování a uchovávání Vašich osobních údajů najdete v dokumentu GDPR na webových
stránkách www.ceskerodeo.cz v sekci „Ke stažení“. Vyplněním a podepsáním čestného prohlášení, dávám
organizátorovi závodu souhlas s použitím mé emailové adresy pro realizační a marketingové účely
organizátora poháru. Registrovaný má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to emailem na
inforodeocorral@gmail.com či písemně na adresu Rodeo Corral Westerners International-CZ, Hoslovice 53,
387 19 Čestice.

V případě, že zastupuji nezletilou osobu, prohlašuji, že se tato osoba zúčastní závodu na moji odpovědnost a
na základě mého zvážení o připravenosti nezletilé osoby na tento závod a že i pro nezletilou osobu platí vše
výše popsané bez vyjímky.

Příjmení, Jméno závodníka Odpovědná osoba* Podpis závodníka
/Odpovědné osoby

* v případě nezletilého závodníka uveďte jméno odpovědné zletilé osoby za tohoto závodníka
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