
Cyklistický závod dětí
Popelín 2022

Propozice závodu

Pořadatel: Cyklistický klub Jindřichův Hradec a Obec Popelín

Místo a termín: Popelín, 21. 5. 2022, 11:00 hodin

Ředitel závodu:  Ing. Tomáš Zaňák, Popelín 215 378 55
e-mail starosta@popelin.cz 
tel. +420 723 134 461

Hlavní pořadatel: Bc. Martin Schönbauer, Vajgar 679/ III Jindřichův Hradec 377 04
e-mail: schonbauer.martin@gmail.com
tel. +420 721 564 171

Velitel tratě: Ing. Luboš Hron, Pod Kasárny 1027/II, Jindřichův Hradec,  377 01
e- mail: hron1@tiscali.cz
tel. +420 604 209 717

Hlavní rozhodčí: Delegován Českým svazem cyklistiky

Přihlášky: Sobota 21. 5. 2022 9:00- 10:30 v kanceláři závodu (Obecní úřad Popelín)

Startují: Děti 6 - 11 let.

Trať: Okruh v centru obce Popelín v délce 600 m. (mapa na konci propozic)

Kategorie: mladší žáci (věk 6-8 let) 2 okruhy = 1,2 km.
mladší žákyně (věk 6-8 let) 2 okruhy = 1,2 km.
starší žáci (věk 9-11 let)     3 okruhy = 1,8 km.
starší žákyně (věk 9-11 let)     3 okruhy = 1,8 km.

Prezentace: Sobota 21. 5. 2022 9:00- 10:30 v kanceláři závodu (Obecní úřad Popelín)

Podmínka účasti: Jakékoliv cyklistické kolo se dvěma nezávislými brzdami, cyklistická přilba, podepsaný
souhlas zákonného zástupce (na konci propozic)

Předpis: Závod se koná na jednosměrně uzavřené trase v obci Popelín. Pořadatel neručí za škody
účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných změn v
případě nepředvídatelných okolností.

Ceny: Zajišťuje ředitel závodu (pro všechny účastníky závodu).

Vyhlášení výsledků: V prostoru startu a cíle v cca 15:00 hodin

Zdravotnické zajištění: ZZS JčK, středisko Jindřichův Hradec

Schválení:

Bc. Martin Schönbauer Ing. Tomáš Zaňák
Hlavní pořadatel ředitel závodu

Cyklistický klub Jindřichův Hradec, z.s.
Pod Kasárny 1036/ II Jindřichův Hradec; Datová schránka: t4c3diu IČ : 608 16 171
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Mapa závodu:

Souhlas zákonného zástupce při cyklistickém závodu dětí:
(VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM)
Slouží pro účely účasti nezletilé osoby na cyklistickém závodu dětí , které pořádá Cyklistický klub Jindřichův
Hradec a Obec Popelín.
Tiskopis prosím vyplňte a při prezentaci nezletilého závodníka  pověřená osoba nebo sám nezletilý předá
organizátorovi.
Já, níže podepsaný (á) – zákonný zástupce …….…………………………………………………… ……….

bydliště ………………………………………………………………..…………….

Souhlasím, aby můj syn/dcera ………..……………………………………………

datum narození ……………….……………………………………………………..

bydliště (pouze pokud se liší) …….…………………..……………………………..
se zúčastnil/a cyklistického závodu dětí konaného dne  21. 5. 2022 v Popelně a přebírám za něj/ni
zodpovědnost. Zdravotní způsobilost odpovídá povaze pohybové aktivity na úrovni výkonnostní
soutěže.

GDPR
Tímto souhlasím s pořizováním záznamu (video, foto) a uchováním osobních dat (GDPR), která jsou určena pouze
pro účely občasného zasílání informací o akcích pořadatele. Data neposkytujeme dalším stranám.

Zakroužkujte vyhovující stanovisko ke GDPR ANO / NE

V ……………………………. dne ………………………

Podpis zákonného zástupce:.................................................
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