
Príloha č. 4 k Poriadku Track Masters 2022 

 

PREHLÁSENIE 

vypĺňa osobitne každá osoba v aute – vodič a pilot 

 

Meno : ________________________________ Priezvisko:_____________________________________ 

Presná adresa: _____________________________________________________________________ 

Druh a číslo dokladu totožnosti: __________________________ Dátum narodenia: _____________ 

Kontaktné telefónne číslo: _________________________ E-mailová adresa:_____________________________ 

 

Ja, podpísaný, v súvislosti s mojou účasťou dňa ……………… 2022 na podujatí  ………. KOLO TRACK MASTERS 2022, ktoré sa koná na trati ………………………….….. 
(ďalej: „Podujatie“), týmto vyhlasujem, že: 

1. sa zúčastňujem podujatia na vlastné riziko a zodpovednosť, 
2. oboznámil som sa s poriadkom Track Masters 2022, akceptujem jeho ustanovenia ako celku a zaväzujem sa ho prísne dodržiavať, 
3. som oboznámený s rizikom, ktoré súvisí s účasťou v automobilových pretekoch a motoristických podujatiach, 
4. v prípade nehody alebo akejkoľvek udalosti, pri ktorej utrpím akúkoľvek škodu, si nebudem robiť žiadne nároky voči organizátorom podujatia ani osobám s nimi 

spolupracujúcim v priebehu podujatia, 
5. bol som poučený o charaktere podujatia, zásadách jeho priebehu a požadovanom spôsobe správania v priebehu podujatia, 
6. zaväzujem sa vykonávať odporúčania organizátorov podujatia počas celého jeho priebehu, 
7. som triezvy, nie som pod vplyvom liekov a látok, ktoré ovplyvňujú moju schopnosť viesť mechanické vozidlá, 
8. nemám diagnostikované psychické a fyzické poruchy, ktoré znemožňujú vedenie mechanických vozidiel, 
9. som plne a výlučne zodpovedný za zdravie a život pasažierov, ktorí sa nachádzajú v aute počas jazdy na trati. 

Zaväzujem sa: 

1. bezpečne jazdiť s osobitným dôrazom na bezpečnosť ostatných osôb na mieste skúšok a na pretekárskej dráhe, 
2. k zodpovednosti za škody úmyselne a neúmyselne spôsobené týmto osobám alebo ich majetku v dôsledku mojej prítomnosti na trati. 
3. pokryť náklady na opravu škôd infraštruktúry trate spôsobených mojou vinou, 
4. nemeniť trať jazdy počas predbiehania rýchlejšie jazdiacimi autami, 
5. nepohybovať sa po trati proti prúdu, 
6. umožniť predbiehanie vodičom, ktorí jazdia rýchlejšie, 
7. opustiť trať na požiadanie určenej osoby alebo podľa opatrení pri odpravení, 
8. signalizovať poruchu vedeného auta výstražnými svetlami, 
9. okamžite zísť na trávu v prípade podozrenia alebo zistenia akéhokoľvek úniku na mojom aute 
10. dať prednosť autám, ktoré sa nachádzajú trati pri vjazde z depa na trať, 
11. neprekračovať rýchlosť v depe 20 km/h a neprekračovať bielu čiaru výjazdu z depa, 
12. zaplatiť dodatočný poplatok vo výške 1000 PLN za porušenie bezpečnostných pravidiel (za každé porušenie). 

Vyhlasujem, že som si vedomý, že: 

1. organizátori podujatia nenesú zodpovednosť za akékoľvek konanie alebo opomenutie účastníkov podujatia medzi sebou ani tretích osôb počas podujatia v žiadnom 
rozsahu, 

2. porušenie pravidiel správania počas podujatia spôsobom, ktorý by mohol ohroziť bezpečnosť jeho ostatných účastníkov, má za následok okamžité vylúčenie z účasti bez 
práva na vrátenie príspevku účastníka. 
 
 

 POZOR! Prilby pre vodiča a prípadného pasažiera POVINNÉ!!! 

 POZOR! Na okruhu môžu jazdiť len autá, ktoré generujú hluk NIE vyšší ako limit uvedený v traťovom poriadku za podmienok merania (2/3 maximálnych otáčok minimálne 
3800 otáčok motora, 1/2 m od výfuku alebo dynamické meranie idúceho auta) - meranie sonometrom sa bude vykonávať pred jazdami a počas nich (dynamické meranie). 
Autá, ktoré nespĺňajú uvedenú požiadavku, nebudú pripustené na jazdy. 

 POZOR! Všetky vozidlá vstupujúce na trať musia mať nainštalované ťažné rukoväte! 

 
 
 

☐ Akceptujem a budem dodržiavať ustanovenia tohto vyhlásenia a zásady platné počas podujatia. 

Ja, podpísaný/-á na základe čl. 81 ods. 1 zákona o autorskom práve a súvisiacich právach z dňa 4. februára 1994 (t. j. Úr. v. 2006 č. 90 pol. 631 v znení neskorších zmien) vyjadrujem 
súhlas s bezplatným zachytením mojej podoby a môjho auta, vo forme analógovej a digitálnej fotografie a filmového materiálu v rámci fotografovania uskutočneného osobami 
poverenými organizátorom Miata Challenge počas daného KOLA. Okrem toho vyjadruje bezplatný súhlas s tým, aby organizátor, partneri a sponzori Miata Challenge uverejnili obraz 
mojej osoby a môjho auta, vo forme analógovej a digitálnej fotografie, ako aj filmového materiálu bez teritoriálnych a časových obmedzení prostredníctvom ľubovoľného média. Na 
prevod tohto oprávnenia na tretiu osobu nie je potrebný môj predchádzajúci súhlas. Organizátor získava bezplatne práva na všetky fotografické a videomateriály vytvorené počas kola 
a na jeho mieste. Organizátor môže konkrétne využívať uvedené materiály na propagáciu a reklamu organizátora a subjekty podporujúce organizátora. 

 
___________________________________ 

čitateľný podpis osoby predkladajúcej prehlásenie   


