ČESTNÉ PREHLÁSENIE pre jazdcov do 18 rokov
Ako zákonný zástupca maloletého/maloletej …………………………………………..........,
narodeného/narodenej ................................................ svojim podpisom dávam súhlas
k účasti môjho syna/dcéry na pretekoch organizovaných Slovenskou Asociáciou Western
Ridingu a Rodea v sezóne 2015, a zároveň som si vedomý/vedomá možných rizík
pripadne zranení spojených s pretekaním v jazdeckom športe. Preberám všetku
zodpovednosť za svoje dieťa a v prípade úrazu alebo inej ujmy na zdraví vzniknutej pri
pretekoch nebudem vyvodzovať zodpovednosť voči SAWRR a usporiadateľovi pretekov,
okrem prípadov, ktoré by boli zavinené dokázaným zapríčinením usporiadateľa alebo
SAWRR. Ďalej súhlasím s pravidlami účasti a štartovania mládeže podľa platných
pravidiel SAWRR, podľa ktorých mládež do dňa dovŕšenia 18 rokov musí:
- pri rýchlostných a pracovných disciplínach mať na hlave zapnutú trojbodovú
prilbu, aj na opracovisku
- do dovŕšenia 15 rokov musí mať na hlave zapnutú trojbodovú prilbu pri všetkých
disciplínach aj na opracovisku.
- vo veku 14 až 18 rokov môže štartovať na žrebcovi v triede Open
- do dovŕšenia 14 rokov nesmie štartovať na žrebcovi v žiadnej triede
- SÚHLASÍM ŽE MOJE DIEŤA BUDE ŠTARTOVAŤ V PRACOVNÝCH
DISCIPLÍNACH
............................................................ *
Podpis zákonného zástupcu

Rovnako akceptujem všetky dodatky k pravidlám, o ktoré môžu byť pravidlá SAWRR
počas sezóny 2015 doplnené a budú zverejnené na internete SAWRR.

...................................................** dňa....................... v...................................
Podpis zákonného zástupcu
Overené notárom / na matrike:

Dňa.....................................

V.....................................................

* podpisom pri SÚHLASÍM ŽE MOJE DIEŤA BUDE ŠTARTOVAŤ V PRACOVNÝCH DISCIPLÍNACH, dávate
súhlas na to aby Vaše dieťa mohlo štartovať v disciplínach s dobytkom .Ak s týmto bodom nesúhlasíte
podpíšte sa iba dole na miesto označené **
Ak súhlasíte zo všetkými bodmi podpíšte sa na vyznačenej časti * a aj na vyznačenej časti **

SAWRR, Tomášovská 72, 900 29 Nová Dedinka
Prehlasenie platí na celú sezonu 2015.Pošlite naskenovaný dokument na adresu
dobes@bricol.mobi a original zašlite na hore uvedenú adresu.Dokument bude uložený do
prihlasovacieho systému www.eurorodeo.eu kde bude k dispozici každému poriadatelovi

