3. 7. 2019

MTB Singletrack maraton

Rajtszám

JELENTKEZŐI LAP

Identifikációs szám:

MTB Singletrack maratón
Východ MTB Liga

Keresztnév:
Vezetéknév:
Születési dátum:
Táv:

Töltse ki T:
(pálya
száma)
jobbra

[10:00]
[10:00]
[11:30]
[11:30]
[11:30]
[00:00]

(dd.mm.YYYY)

Telefon:

1. 80km - hosszú táv
2. 50km - közép táv
3. 20km - rövid táv
4. 20km - rövid táv FAMILY
5. 20km - rövid táv ELEKTROBICIKLI
6. Ďetské traťe DVL podľa veku

Száma
választott táv

T:

Résztvevői kijelentés: A versenyző kijelentése : A nevezési lap elküldésével és aláírásommal igazolom, hogy a versenyen a
saját felelősségemre indulok, a KRESZ szabályait és a rendezők utasításait betartom.
Továbbá ,hogy megismerkedtem és feltétel nélkül elfogadom a verseny fetltételeit. Saját akaratomból beleegyezek a személyes
adataim felhasználására a verseny céljából , Ugyszintén az adataim megjelenítésére a verseny eredménylistáján és öszetett
eredményekben. Belegyezek a versenyen rólam készült fényképek megjelenítésében a. 18/2018 Zb törvény alapján a:
ProSport Team Košice o.z. IČO: 42321093 ) részére, és az ő szerződéses partnerei javára
jelentkezési rendszer: František Teplický – STAVBY A OBCHOD, IČO: 33090351 javára
időmérés: VOS-TPK s.r.o., IČO: 47632895 javára.
Ennek a beleegyezésnek az élettartama 10 év az utolső jelentkezéstől számítva , és bármikor viszavonható írásban vagy
emailben (tomihauser@gmail.com)
Egyetértek a személyes adataim (keresztnév, vezetéknév, szuletési dátum) feldolgozásával és megőrzésével a SZC (Szlovák
kerékpáros szovetség IĆO: 684112 ) részére, ami a csak a Szlovák maraton kupsorozatra érvényes és automatikusan kapom a
martonon való részvétellel.
A beleegyezés élettartama az aktuális kalendáriumi év és bármikor viszavonahtó írában vagy emailben (szc@cyklistikaszc.sk).
Egyetértek a személyes adataim feldolgozásával és megőrzésével a MOUNTAIN BIKE SPIRIT TOUR sorozat meghirdetojének
javára - OZ Maratón, IČO: 36075612 a TROPHY AGENCY s r.o. IČO:46 011421. Az egyetértés onkéntes ,és az adatok fel
leetnek használva a versenyzoi adatbázis kezeléséhe a 18/2018 Z.z személyes adatvédelmi torvény alapján. A belegyezés
érvényessége 5 év, és bármikor írásban vagy e-mailben (palo@stupavskymarato.sk) viszavonhato.
MOUNTAIN BIKE SPIRIT TOUR résztvevői beleegyeznek , hogy az email címüket a sorozat szervezője felhasználja
marketing célokra és információs emailek küldésére a sorozattal és a sorozatba tartozó versenyekkel kapcsolatban .
Belegyezés az OZ Maratón, IČO: 36075612 a TROPHY AGENCY s r.o. IČO:46 011421 részére .

Elutasítom

Beleegyezek

FOTOSERVIS. A személyes adatok védelmérol szolo 18/2018 törvény értelmében, beleegyezésemet adom a FaxCopy Pro
s.r.o. ICO:47076178 részére a rólam készult fényképek és rajtszám megelenítésére a www.faxcopypro.sk oldalon ( a
beleegyezés időtartama 5 év) . Egyúttal belegyezek informácios email kuldésével ( időtartama 1 év a verseny napjától
számítva ) az én email címemre, amely egy linket tartalmaz a rólam készült képekről. Az engedély viszvonhato a
fotime@faxcopypro.sk címen, vagy az alábbi chceckboxban. Beleegyezésem megerősítése a Faxcopy Pro s.r.o. részére

Elutasítom

Beleegyezek

Ezen www oldal használatával egyúttal elfogadom a Cookies használatát.
Részletesen áttanulmányoztam a versenykiírást és egyetértek a versenykiírásban szereplő feltételekkel.
Elolvastam a versenyzői kijeltésben írottakat , megértettem , és saját akaratomból egyetértek és betartom. Ezt az online
nevezéssel és aláírásommal igazolom.
Törvényes felelős aláírása (18 évig):

https://cyklo.sao-tatry.sk/2019/preteky/kosice/tl_prihlaska.php?cista=a

Nap:
Versenyző aláírása:

1/1

