Čestné prohlášení
Příjmení a jméno

datum narození

Ve Vsacké lize 2018 reprezentuji SDH/DHZ/HZS

Jsem členem v SDH/DHZ/HZS *:

.………………………………………………....

Prohlašuji, že jsem zdravotně způsobilý
k účasti v soutěžních disciplinách T.F.A a soutěže Vsacké ligy TFA se účastním na vlastní nebezpečí. Jsem obeznámen s
pravidly Vsacké ligy TFA a závodu konajícího se ve * Slavičíně, * Jarcové, *Růžďce, *Halenkově, *Valašský Kloboukách,
*Jasénce.

V…………………… , dne…………..2018

podpis soutěžícího:………………………...

* Nehodící se škrtněte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihláška do hasičské soutěže TFA
SDH: ……………………………….. přihlašuje**: muže, ženu, družstvo
Datum, místo, název soutěže:……………………………………………..……………………………………….
Příjmení a jméno

datum narození

• Uvádí se v případě, že závodník je z jiného SDH než přihlašovatel do soutěže

Podpis soutěžícího
**

SDH *

Nehodící se škrtněte

Soutěž je určena pro členy SHČMS a přizvané hosty DHZ, HZS. Soutěžící svým podpisem stvrzuje souhlas s pořizováním fotomateriálu a
videozáznamu pro potřeby pořadatele a ostatních soutěžících. Přihlašovatel a soutěžící čestně prohlašují, že mají platnou prohlídku o zdravotní
způsobilosti k požárnímu sportu (tfa) s výsledkem zdravotně způsobilý, dále potvrzují, že se účastní soutěže na vlastní nebezpečí. Přihlašovatel a
všichni závodníci čestně prohlašují, že vyplněné údaje jsou pravdivé a přihlášce plně rozumí. Přihlašovatel stvrzuje, že veškeré technické a věcné
prostředky použité v disciplínách požárního sportu TFA odpovídají pravidlům a směrnici hasičských soutěží, jsou řádně přezkoušené, schválené
a nejsou nijak upravené a že výše uvedený soutěžící splňuje zdravotní způsobilost a ostatní podmínky stanovené ve směrnici hasičských soutěží a
propozicích soutěže a dává svým podpisem souhlas ke zpracování osobních údajů přihlášených soutěžících, kteří souhlasí s uvedením osobních
dat na přihlášce, správci SH ČMS, Římská 45, PSČ 121 07, Praha 2, který shromažďuje a zpracovává osobní údaje i prostřednictvím svých
organizačních jednotek OSH a SDH k účelům statistickým na dobu nezbytnou pro účely organizace a vyhodnocení soutěže.

Vedoucí družstva: (hůlkovým)............................................
V ............................………….. dne ………………2018
_

podpis přihlašovatele:…….……………………

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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