
Příloha 4 k Pravidlům Track Master 2022 

 

PROHLÁŠENÍ 

vyplňuje každá osoba ve vozidle zvlášť - řidič a navigátor. 

 

Jméno: ________________________________ Příjmení: _____________________________________ 

Přesná adresa: _____________________________________________________________________ 

Typ a číslo dokladu totožnosti: __________________________ Datum narození: _____________ 

Telefonní číslo: _________________________ Emailová adresa: _____________________________ 

 

Já, níže podepsaný, v souvislosti se svou účastí dne ………… 2022 na akci …………. KOLO TRACK MASTERS 2022 se koná na trati ………………………….… .. 
(dál: „Akce”), tímto prohlašuji, že: 

1. Akce se účastním na vlastní nebezpečí a odpovědnost, 
2. znám předpisy Track Masters 2022, přijímám jejich ustanovení v plném rozsahu a zavazuji se je přísně dodržovat, 
3. znám rizika spojená s účastí na automobilových závodech a automobilových akcích, 
4. v případě nehody nebo jiné akce, při které budu jakkoli zraněn, nebudu uplatňovat žádné nároky na pořadatele Akce ani osoby s nimi spolupracující v průběhu Akce, 
5. byl jsem poučen o povaze Akce, pravidlech jejího konání a požadovaném chování během Akce, 
6. zavazuji se, že se budu po celou dobu trvání akce řídit pokyny organizátorů akce, 
7. jsem střízlivý, nejsem pod vlivem drog a látek, které zhoršují mou schopnost řídit motorová vozidla, 
8. nemám diagnostikované duševní a fyzické poruchy, které znemožňují řízení motorových vozidel, 
9. jsem plně a výhradně odpovědný za zdraví a život cestujících, kteří jsou přítomni ve voze, když jede po trati. 

Zavazuji se k: 

1. bezpečné jízdě se zvláštním důrazem na bezpečnost ostatních osob na zkušebním místě a na závodní dráze, 
2. být odpovědný za úmyslné nebo neúmyslné škody způsobené těmto osobám nebo jejich majetku v důsledku mé přítomnosti na trati. 
3. zavazuji se uhradit náklady na opravu škod na traťové infrastruktuře způsobené mou vinou, 
4. neměnit svou dráhu, když mě předjíždějí rychlejší auta, 
5. nepohybovat se po draze v protisměru, 
6. umožnit rychlejším řidičům předjíždění, 
7. opustit trať na žádost určené osoby nebo dle opatření při odbavení, 
8. signalizovat poruchu řízeného vozu výstražnými světly, 
9. okamžitě zajet na trávu, pokud dojde k podezření nebo odhalení netěsnosti v mém autě. 
10. dávat přednost vozům na trati při výjezdu z jízdního pruhu na trať, 
11. nepřekročení rychlosti v DEPO 20 km/h a nepřekročení bílé čáry výjezdu z depa, 
12. zaplatit další poplatek ve výši 1000 PLN za porušení bezpečnostních pravidel (za každé porušení). 

Prohlašuji, že jsem si vědom, že: 

1. osoby pořádající Akci nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí účastníků Akce vůči sobě navzájem nebo vůči třetím osobám v průběhu Akce, a to 
v žádném ohledu, 

2. porušení pravidel chování v průběhu Akce způsobem, který může ohrozit bezpečnost jejích ostatních účastníků, se rovná okamžitému vyloučení z účasti bez nároku na 
vrácení účastnického pojistného. 
 
 

 POZOR! Přilby pro řidiče a případné spolujezdce POVINNÉ!!! 

 POZOR! Na okruhu budou smět jet pouze vozy, které za podmínek měření (2/3 maximální rychlosti ne méně než 3800 otáček motoru, 1/2 m od výfuku nebo dynamické 
měření jedoucího vozu) generují hluk NEVYŠŠÍ než limit stanovený v traťových předpisech. - Měření sonometrem bude prováděno před a během jízd (dynamické měření). 
Vozidla, která tento požadavek nesplňují, nebudou připuštěna k jízdě. 

 POZOR! Všechna vozidla vyjíždějící z trati musí mít nainstalovaná tažné háky! 

 
 
 

☐ Přijímám a budu respektovat ustanovení výše uvedeného prohlášení a pravidla platná v průběhu akce. 

Já, níže podepsaný podle čl. 81 odst. 1 zákona o autorských právech a souvisejících právech ze dne 4. února 1994 (tj. Úř. věst. 2006 Číslo 90, pol 631, v platném znění), souhlasím s 
bezplatným záznamem mé fotografie a mého vozu formou analogové a digitální fotografie a filmového materiálu v rámci focení vedené osobami jednajícími jménem pořadatele Miata 
Challenge během daného KOLA. Dále souhlasím s tím, aby pořadatel, partneři a sponzoři Miata Challenge šířili obraz mé osoby a mého vozu ve formě analogové a digitální fotografie, 
jakož i filmového materiálu bez územního a časového omezení prostřednictvím jakéhokoli média. Převod tohoto oprávnění na třetí osobu k tomu nevyžaduje můj předchozí souhlas. 
Pořadatel získává bezplatně práva na veškerý fotografický a video materiál pořízený během kola a na jeho ploše. Pořadatel může zejména použít výše uvedené materiály k propagaci a 
reklamě Pořadatele a podpůrných subjektů Pořadatele. 

 
___________________________________ 
čitelný podpis osoby podávající prohlášení   


