REGISZTRÁCIÓS ÉS NEVEZÉSI LAP

Rajtszám:

8. Szolnoki Repülőrajt Futóverseny felnőtt futamaihoz
Táv:

5500 m
11000 m

Nevezési díj:

1000 Ft
2000 Ft

Katona

(A távot és a kategóriát karikázd be!)

Név:

Életkor:

Elérhetőség:

F1
F2
F3
F4

Felnőtt
19‐40 éves
41‐50 éves
51‐60 éves
61 évtől

Lakcím:

NYILATKOZAT:
Alulírott, tudomásul veszem, hogy a nevezési lap hiányos, pontatlan vagy olvashatatlan kitöltéséből adódó problémákért a szervező nem
vállal felelősséget, így előfordulhat, hogy a rajtlistán, az eredménylistán, illetve a díjazottak listáján nem szerepelek. A sportrendezvényen
saját felelősségemre veszek részt. Ha a versenybíróság vagy az orvos elrendeli a verseny feladását, a felszólításnak haladéktalanul eleget
teszek. Beleegyezek, hogy a sportrendezvény eseményein készült fotók, videó/filmfelvételek, interjúk, jóváhagyásom nélkül felhasználásra
kerüljenek, és tudomásul veszem, hogy azok közléséért semmilyen címen díjazás nem illet meg. Hozzájárulok a nevezési lapon szolgáltatott
adatok nyilvántartásba vételéhez és azoknak a sportrendezvénnyel kapcsolatos további felhasználását nem ellenzem. Kijelentem, hogy
fizikailag és mentálisan a versenyre felkészültem, a részvételre alkalmas állapotban vagyok. Nincs tudomásom olyan betegségről, amely a
versenyen való részvételemet akadályozná.

Aláírás:

Szolnok, 2017. …..hó……nap
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