
PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE ŠTAFET 
Hasičský pětiboj Firefighter Combat Challenge Telč 2021 

 

 
Název týmu: 
 
Členové štafety:  
Jméno a příjmení datum narození ÚO včetně stanice podpis  
 

1.……………………………………………………………………………………………… 
 
2.……………………………………………………………………………………………… 
 
3.……………………………………………………………………………………………… 
 
4.……………………………………………………………………………………………… 
 
5.……………………………………………………………………………………………… 
 
 

Informace o soutěžní štafetě pro komentátora závodu: 
(nutno vyplnit – součást platné přihlášky) 
 

1. Věkový průměr: …………...……………………………………………………….… 
 

2. Váhový průměr: ……………...………………………………………………………. 
 

3. Cíl: ..………………………………………………………………………...………... 
 

4. Pokřik: ………………….....………………………………….………………..….. 
 

5. Rituál: ………………….……………………………………………..…………... 
 
 
Podáním přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů v rozsahu nezbytném pro organizaci 
soutěže, včetně neplaceného zveřejňování osobních údajů, fotografií, videí a dalších materiálů na 
webových stránkách, sociálních sítích a Facebooku profilu organizátora soutěže a na dalších 
místech, kde budou umístěny informace o soutěži. Jsem si vědom(a), že souhlas lze vzít kdykoliv 
zpět a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje pořadatele a tímto požádat o 
odstranění veškerých informací týkajících se mé osoby, stejně jako upravovat svá data 
kontaktováním organizátorů soutěže. Prohlašuji, že údaje zadané do formuláře byly vyplněny 
pravdivě. 
 
V ……………….. dne……….  
 
 
 
…………………………………………...  

Kapitán štafety (jméno a příjmení, podpis)  
 
 



 
 
 

Čestné prohlášení  

Stvrzuji svým podpisem, že se XX. ročníku Hasičského pětiboje Firefighter Combat Challenge v 
Telči, konané dne 18. září 2021, zúčastním na vlastní riziko a v případě poškození zdraví nebo 
výstroje, nebudu požadovat po pořadateli soutěže žádnou náhradu.  

 
……………………………………….    …………………………… 

Jméno a příjmení     Datum a podpis 
 

Čestné prohlášení  

Stvrzuji svým podpisem, že se XX. ročníku Hasičského pětiboje Firefighter Combat Challenge v 
Telči, konané dne 18. září 2021, zúčastním na vlastní riziko a v případě poškození zdraví nebo 
výstroje, nebudu požadovat po pořadateli soutěže žádnou náhradu.  

 
……………………………………….    ……………………………….. 

Jméno a příjmení     Datum a podpis 

 

Čestné prohlášení  

Stvrzuji svým podpisem, že se XX. ročníku Hasičského pětiboje Firefighter Combat Challenge v 
Telči, konané dne 18. září 2021, zúčastním na vlastní riziko a v případě poškození zdraví nebo 
výstroje, nebudu požadovat po pořadateli soutěže žádnou náhradu.  

……………………………………….    ……………………………….. 

Jméno a příjmení     Datum a podpis 

 

Čestné prohlášení  

Stvrzuji svým podpisem, že se XX. ročníku Hasičského pětiboje Firefighter Combat Challenge v 
Telči, konané dne 18. září 2021, zúčastním na vlastní riziko a v případě poškození zdraví nebo 
výstroje, nebudu požadovat po pořadateli soutěže žádnou náhradu.  

……………………………………….    ……………………………….. 

Jméno a příjmení     Datum a podpis 

 

Čestné prohlášení  

Stvrzuji svým podpisem, že se XX. ročníku Hasičského pětiboje Firefighter Combat Challenge v 
Telči, konané dne 18. září 2021, zúčastním na vlastní riziko a v případě poškození zdraví nebo 
výstroje, nebudu požadovat po pořadateli soutěže žádnou náhradu.  

……………………………………….    ……………………………….. 

Jméno a příjmení     Datum a podpis 

 


