
    Český svaz motocyklového sportu

Příjmení:

Ulice: PSČ:

mobil: e-mail:

zdr.poj.: kód zdr. pojišť.:

kontaktní osoba 
pro případ zranění:

mobil na kontaktní osobu:

Pozn:  Požadované vyznačte X

SILNICE MOTOKROS ENDURO CROSS COUNTRY

PŘÍRODNÍ OKRUHY SUPERMOTO PLOCHÁ DRÁHA

Typ motocyklu: kubatura:

Název podniku:

Vybraná t řída: číslo podniku:

Výše uvedený jezdec je schopen provozování motocyklového sportu v rámci podniků ČSMS.

 

 Jméno, podpis a razítko lékaře:

Datum vyšetření:

STARTOVNÍ KARTA  "HOBBY" 

dat.nar.:jméno:

Obec:

2T  /  4T

POTVRZENÍ O LÉKAŘSKÉ PROHLÍDCE

Jednorázová



 Jiné záznamy:

V ________________________________________ Podpis jezdce: 

dne: ______________________________________

Podpis ředitele podniku: Razítko pořadatele:

Záznamy ČSMS:

 Přišlo dne:  Platba: Dne:

Převodem:                     Pokladna:

arbitrážní řízení, soudní proces nebo soudní spor u kteréhokoliv jiného soudu nebo tribunálu.

a toto stvrzuji svým podpisem.

POTVRZENÍ A SOUHLAS ŽADATELE O STARTOVNÍ KARTU

2. Souhlasím, že budu dodržovat  a řídit se všemi ustanoveními SKPD ČR a rovněž všemi dodatky, změnami a úpravami SKPD.

3. Jsem seznámen a souhlasím s tím,  že národní motocyklový svaz ČSMS má pravomoc ukládat sankce, jak se stanoví

4. Uznávám a souhlasím, že proti rozhodnutím přijatým v souladu s pravidly uvedenými v SKPD ČR a ČSMS jsou možné

a jsem si vědom skutečnosti, že proti nim nejsem oprávněn použít jakékoliv prostředky právního řádu ČR.

2. Podpisem na startovní kartě a přihlášce do závodu se jako žadatel zavazuji dodržovat národní řády ČSMS v platné verzi.

3. Jezdec se připojeným podpisem na startovní kartě zavazuje uzavřít pojistné smlouvy v souladu 

s řády ČSMS, místem konání podniku, závaznými pokyny pro pojištění zveřejněnými na webu ČSMS pro daný rok,

 a na částky v nich pro danou sezónu uvedené.

4. Jezdec je seznámen s tím, že tato startovní karta jej opravňuje pouze ke startu v národních podnicích ČSMS 

zapsaných do kalendáře ČSMS.

1. Potvrzuji tímto, že souhlasím, aby ČSMS jako správce dle zákona č.101/2000Sb., o ochraně

osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění evidoval, shromažďoval a zpracovával mé osobní 

údaje, které jsem mu vyplněním této startovní karty dobrovolně postoupil. Tyto osobní údaje slouží pouze pro

potřebu ČSMS danou jeho předmětem činnosti, mohou být použity v rámci sportovně technické problematiky dle NSŘ,

zveřejněny v Ročence a na webových stránkách ČSMS, které jsou oficiálním informačním zdrojem ČSMS.

 Prohlašuji, že jsem byl řádně informován o všech skutečnostech dle zákona č.101/2000 Sb.

startujícího prostřednictvím "startovní karty" HOBBY

 pouze ty řádné a mimořádné opravné prostředky, jež jsou uvedeny v SKPD ČR a souhlasím, že rozhodnutí, proti nimž již není

v souladu s SKPD ČR možno podat opravné prostředky, jsou konečná a právně vynutitelná (konečné rozhodnutí),

Já, účastník sportovního podniku zapsaného do kalendáře ČSMS, potvrzuji a souhlasím s níže uvedeným:

5. Potvrzuji, že jsem přečetl toto "Potvrzení a souhlas žadatele o startovní kartu", že rozumím jeho obsahu, že se jím budu řídit 

v SKPD ČR a příslušných řádech ČSMS.

Antidopingovým výborem ČR jako implementaci Světového antidopingového kodexu.

V té souvislosti se zavazuji, že nevznesu na základě těchto konečných rozhodnutí žádný nárok, nezahájím žádné

1. Potvrzuji, že jsem se seznámil se Směrnicí pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR (dále jen SKPD ČR) vydanou

ANTIDOPINGOVÝ KODEX 

Potvrzení a souhlas účastníka sportovního podniku zapsaného do kalendáře ČSMS


