PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA
Jméno a příjmení:

………………………………………………………………………………..

Datum narození:

………………………………………………………………………………..

Adresa bydliště:

………………………………………………………………………………..

Telefon:

………………………………………………………………………………..

Emailová adresa:

………………………………………………………………………………..

SPZ/Startovní číslo: ………………………………………………………………………………..
Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl seznámen a budu se řídit základními předpisy sportovních řádů FIA a
FIM Europe, platným Provozním řádem, Dopravně provozním řádem společnosti AUTODROM MOST a. s.
(dále jen ADM), pokyny pro testovací jízdy a pokyny pracovníků ADM.
Prohlašuji, že jsem zdravotně způsobilý k řízení motorového vozidla a že při jízdě v areálu autodromu nebudu
pod vlivem alkoholu nebo jiných psychoaktivních látek.
Jízdy se zúčastňuji na vlastní nebezpečí, jsem si vědom své občanskoprávní odpovědnosti za škody
způsobené společnosti AUTODROM MOST a. s. nebo třetím osobám, rovněž přebírám odpovědnost za konání
osob, které mne doprovázejí. V případě nezletilosti účastníka přebírá občansko-právní a trestní odpovědnost
jeho zákonný zástupce. Jsem si plně vědom i své případné trestní odpovědnosti za jednání v rozporu se
zákonem. Během jízdy si budu počínat tak, aby nedošlo ke škodě na majetku, zdraví, životním prostředí a budu
se chovat ohleduplně k ostatním účastníkům jízdy.
Zároveň beru na vědomí, že závodní dráha není veřejnou komunikací a tudíž se při jízdě na ní nevztahuje
pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám (povinné ručení/zákonné pojištění), ani smluvní
pojištění odpovědnosti za škodu (havarijní pojištění).
Prohlašuji, že vozidlo použité při této jízdě je v technickém stavu způsobilém pro provoz na závodní dráze a je
bezpečné pro mne i okolí.
Jízdy se mohou zúčastnit pouze osoby starší 18 let, výjimku tvoří žadatelé a držitelé závodní licence

Pro případ mého zranění určuji osobu:
Jméno a příjmení:

………………………………………………………………………………..

Adresa bydliště:

………………………………………………………………………………..

Telefon:

………………………………………………………………………………..

která je zodpovědná za můj převoz do nemocnice, zajistí mé osobní doklady, platební prostředky, náhradní
oblečení a v nemocnici vyřídí náležitosti spojené s ošetřením a transportem do nemocnice, odvoz zpět na
Autodrom Most, případně transport do místa bydliště. V případě nezletilého účastníka je touto osobou zákonný
zástupce.
Svým podpisem souhlasím se zpracováním osobních údajů společností AUTODROM MOST a. s.
(podrobný popis na zadní straně tohoto prohlášení).

Datum: ……………………………

……………………………………..…….
podpis účastníka/zákonného zástupce

Čtěte pozorně informace uvedené i na zadní straně tohoto prohlášení!!!

POKYNY PRO TESTOVACÍ JÍZDY
Jedná se o testování sportovních a cestovních vozidel závodních týmů a jednotlivců bez zabezpečení, kdy účastníci jedou vždy
na vlastní nebezpečí. Všichni účastníci svým podpisem potvrzují, že se seznámili a jsou povinni se řídit základními předpisy
sportovních řádů FIA a FIM, platným Provozním řádem, Dopravně provozním řádem a Obchodními podmínkami společnosti
AUTODROM MOST a. s. (dále jen ADM) a pokyny pracovníků ADM.
Všechny platby za testovací jízdy, pronájem servisních boxů a odevzdání klíčů od servisních boxů se provádí u pracovníka,
který testování organizuje.
Každý účastník je povinen poskytnout v případě potřeby při nehodě první pomoc zraněným. Účastník nesmí být pod vlivem
alkoholu či jiných omamných a návykových látek, ani ve stavu snížené pozornosti a koncentrace. Pracovníci ADM jsou
oprávněni provést u kteréhokoliv účastníka nebo jeho doprovodu provést orientační dechovou zkoušku nebo zkoušku na
psychaktivní látky a účastník nebo kdokoliv z jeho doprovodu tuto zkoušku nesmí odmítnout. ADM si vyhrazuje právo nepřipustit
vozidlo nebo účastníka k jízdě po závodní dráze, anebo účastníka bez náhrady z jízdy vyloučit.
Každý účastník v automobilu je povinen použít při jízdě bezpečnostního pásu a ochrannou přilbu. Při jízdě na motocyklu je
každý účastník povinen mít kombinézu s chrániči, jezdeckou obuv, rukavice a ochrannou přilbu. Vybavení musí být určeno
k jízdě na motocyklu.
Na závodní dráhu se vjíždí zásadně přes boxovou komunikaci, na jejímž konci je světelná signalizace. Účastník nesmí vjet na
trať v případě, že na výjezdu z boxové komunikace svítí červené světlo nebo pracovník ADM signalizuje červenou vlajkou
STŮJ.
Výjezd ze závodní dráhy je možný zásadně přes boxovou komunikaci, která začíná v předposlední zatáčce před cílovou rovinou
za stanovištěm traťových komisařů č. 12. Pří výjezdu ze závodní dráhy je účastník povinen tento úmysl signalizovat ostatním
účastníkům a svým manévrem nikterak neohrožovat bezpečnosti svoji i ostatních.
Vzhledem k tomu, že závodní dráha není zabezpečena, neprovádí se ani vlajková signalizace na stanovištích traťových
komisařů, je účastník povinen sledovat situaci na závodní dráze, zvláště při předjíždění. V případě nehody jiného vozidla na
závodní dráze nebo její bezprostřední blízkosti je účastník povinen tuto situaci okamžitě nahlásit pracovníkovi ADM ve startovní
věži.
Jízda na závodní dráze je povolena pouze ve směru hodinových ručiček. Couvání, otáčení a zastavování na ní nebo v její
bezprostřední blízkosti je ZAKÁZÁNO.

UPOZORNĚNÍ ÚČASTNÍKŮM
Účastník odpovídá za zabezpečení svých věcí proti odcizení.
Maximální povolená rychlost v parkovišti závodních strojů je 30 km/h.
Pohyb nepovolaných osob v prostoru startu, cíle, na závodní dráze a v boxech je ZAKÁZÁN.
V celém prostoru boxů, startu a cíle je ZÁKAZ KOUŘENÍ. V boxech a na místech označených zákazem kouření a manipulace
s otevřeným ohněm je ZAKÁZÁNO používat rošty a grily na přípravu pokrmů.
Jízda na závodní dráze pod vlivem alkoholu nebo psychoaktivních látek je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNA.
Obslužná komunikace je určena pro potřeby rychlého přesunu vozidel zdravotního, bezpečnostního zajištění a vozidel ADM,
ostatním vozidlům je vjezd ZAKÁZÁN.
Při porušení ustanovení bodů uvedených na tomto tiskopisu je ADM oprávněn postupovat dle platného Provozního řádu.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, dále
jen „zákon“) souhlasím se zpracováváním osobních údajů společnosti AUTODROM MOST a.s., se sídlem Tvrzova 5, 434 01
Most (dále také jen „správce“) pro:
a)
marketingové účely správce, tj. zejména nabízení výrobků a služeb (ať již vlastních či cizích), zasílání informací
o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách, kontaktování zákazníka za účelem průzkumu trhu a za
účelem marketingových výzkumů, kdy je zákazník kontaktován elektronickou poštou či telefonicky, jakož i zasílání
obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, ať již jsou
tyto marketingové účely realizovány jak správcem, tak subjekty, které jsou vůči správci osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou jako správce ve smyslu zák. č. 90/2012 Sb., zák. o obchodních korporacích (dále jen „propojené
osoby“), nebo dalšími subjekty, které správce realizací těchto marketingových subjektů pověří;
b)
účely analýz osobních údajů zákazníků umožňujících zejména přímé oslovení konkrétních zákazníků a určitých skupin
zákazníků (tzv. direct mailing);
c)
účely pořádání, organizování a vyhodnocení různých typů soutěží, anket a jiných akcí, které nejsou spotřebitelskými
loteriemi, ať již s možností zákazníka obdržet věcnou či finanční cenu nebo bez této možnosti, když tyto soutěže, ankety
či jiné akce mohou být pořádány jak správcem, tak subjekty, které jsou vůči správci propojenými osobami nebo dalšími
subjekty, které správce pořádáním, organizováním či vyhodnocením různých typů soutěží pověří.
Osobními údaji se rozumí údaje obsažené v tomto formuláři, tj. zejména jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa.
Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a dále zpracovatelů
pověřených správcem a dále prostřednictvím třetích subjektů, které budou správcem pro zpracování osobních údajů pověřeny,
a to na základě smluv uzavřených podle ustanovení § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména
prostřednictvím subjektů, které jsou vůči správci propojenými osobami. Tento souhlas je udělen na dobu maximálně 10-ti let
ode dne jeho udělení.
Zákazník má základě zákona právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem (zejména právo na
poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci
či příjemcích osobních údajů). Správce mu tuto informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady
nezbytné na poskytnutí informace předá. Zjistí-li zákazník, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho
soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požadovat od správce nebo jím pověřeného zpracovatele
vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.
Ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, dále souhlasím, aby správce nebo jím pověřená osoba,
zejména společnost AUTODROM MOST a. s., využívali podrobnosti elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních
sdělení elektronickými prostředky, které se týkají jak výrobků a služeb správce, tak i jiných subjektů, zejm. obchodních partnerů
správce.

