XII. Dětský aprílový turnaj
Závody se uskutečni 2.4.2016 v Humpolci. Závody jsou pouze pro děti narozené mezi 2002 - 2010.
Kdo chce na závody jet, Kdo chce jet tak odevzdá vyplněné prohlášení do 24.3.2016..
Příspěvek na závody je 150Kč (zbytek hladím z klubových peněz). Pojede se auty - podle počtu se
vyberou závodníci. Děti, které musí mít sedačku tak si ji vezmou s sebou !!! Návrat podle ukončení
závodů.
Sraz bude u Juventus Karviné v 4:30.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zde odstřihnout-----------------------------

Prohlášení
Já ( můj syn, dcera ) , ____________________________________________________________
R.Č. _______________________________ jsem si vědom rizika možného úrazu a jeho následků.
Prohlašuji, že jsem zdravotně způsobilý k plnokontaktnímu zápasu. Jsem poučen o tom, že úrazové či
jiné pojištění si hradím sám a organizátor se zříká veškeré odpovědnosti v případě úrazu vzniklého při
turnaji.
V případě nesnímatelných rovnátek zubů jsem si vědom možného vážného poškození chrupu.
V případě účastníka mladšího 18 let je nutný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce.
......................................

..........................................
Podpis rodiče

Datum

U závodníka mladšího 18. let

............................................
Podpis závodníka
U závodníka staršího 18. let

........................................................
potvrzení a podpis vedoucího klubu, případně trenéra klubu
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