
 
 

       P R I H L Á Š K A 
 N E V E Z É S I   L A P 

 
na 42. Medzinárodný pouli čný beh Komárno - Komárom d ňa  01. 05. 2016 

42. Nemzetközi Komárno-Komárom Utcai Futóverseny 
 
 
 

V záujme presnej registrácie a spracovate ľnosti výsledkov žiadame prihlášku vyplni ť 
čitate ľne –pali čkovým písmom!  
A pontos regiszráció és eredményfeldolgozás érdekéb en kérjük a nyomtatványt 
olvashatóan – nyomtatott bet űkkel töltse ki!  

 
 
 

Žena             Muž  
Nő               Férfi 
 
Meno a priezvisko:     .................................................................................................  
Kereszt- és vezetéknév:             
      .................................................................................................  
 
Adresa:  
Lakcím:      .................................................................................................  
 
Štát – družstvo:     .................................................................................................  
Ország - egyesület: 
 
Dátum narodenia:    .................................................................................................   
Születés helye és ideje:           
 
      .................................................................................................  
Ak uvediete Vaše kontakty, dostanete hlásenie o Vašich výsledkoch: 
Ha megadja elérhetőségeit, értesítést kap az elért eredményéről: 
 
Mobil:      .................................................................................................  
 
e-mail:      .................................................................................................  
 
Kategória:  5 500 m  10 000 m  5 500 rodinná 
 
 
 
 
 
Spôsoby úhrady štartovného: 
A rajtdíj befizetésének módja: 
 

-     osobne v pokladni Mestského úradu - személyesen a városháza pénztárában 
- prevodným príkazom – internetbankingom – banki átutalással 
- na pošte - poštovou peňažnou poukážkou typu „U“ – postán „U“ típusú  postai 

utalvánnyal 
 
 



 
 
 
Podmienky prihlásenia: 
Potvrdzujem, že som dostatočne pripravený(á) na účasť v pretekoch, som zdravý(á), 
absolvoval(a) som potrebnú lekársku prehliadku, budem dodržiavať pokyny 
organizátorov a štartujem na vlastné riziko. Nemám vedomosti o chorobách, ktoré by 
moju účasť na pretekoch znemožnili. Údaje, uvedené v prihláške, sú pravdivé a 
beriem na vedomie, že za problémy, vzniknuté v dôsledku nečitateľnosti alebo za 
chybne uvedené údaje v prihláške, organizátor súťaže nezodpovedá.  
Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre 
evidenciu na športovom podujatí podľa §11 zákona č.122/2013 o ochrane osobných 
údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti, zabezpečujúcej 
časomieru a spracovanie výsledkov.  
V súlade s § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov a § 11 zákona o ochrane osobných údajov súhlasím s vyhotovením 
obrazových snímok, fotografií, obrazových a zvukových záznamov, týkajúcich sa 
mojej osoby, mojich prejavov osobnej povahy, vyhotovené v súvislosti so súťažou a 
na ich použitie, spracovanie a zverejnenie na webových stránkach organizátora 
súťaže, v propagačných materiáloch organizátora na marketingové účely súťaže.Za 
použitie záberov nebudem požadovať žiadnu odmenu. 
Beriem na vedomie, že prihláška je platná len po zaplatení štartovného a že 
v prípade mojej neúčasti štartovné prepadá v prospech organizátora. 
 
 
Kijelentem, hogy a versenyre felkészülten indulok, egészséges vagyok, átestem 
a szükséges orvosi vizsgálatokon, betartom a szervezők utasításait és a versenyen 
saját felelősségemre indulok. Nincs tudomásom olyan betegségről, amely nem tenné 
lehetővé részvételemet a versenyen. A jelentkezési lapon megadott adatok valósak. 
Tudomásul veszem, hogy a pontatlanul vagy olvashatatlanul megadott adatok miatt 
keletkező problémákért a verseny szervezője nem vállal felelősséget. 
 Kijelentem, hogy a 122/2013 sz. törvény 11§-ával összhangban beleegyezek 
a szervezők és az eredmény feldolgozó szervezet által a jelentkezési ívemen közölt 
adatok feldolgozásával. 
 A 40/1964 sz. törvény 12§-ával összhangban beleegyezek hogy a versenyen készült 
képi-, hang-, és filmfelvételek külön jóváhagyás nélkül marketing célokból további 
felhasználásra kerüljenek, azokért külön díjazás semmilyen címen nem illet meg.   
A nevezés a nevezési díj beérkezésével válik érvényessé.Egyetértek, hogy a 
versenytől való távolmaradásom esetén a nevezési díjra nem tartok igényt.  
 
 
 
 
 
 
................................................     ............................................ 

Miesto, dátum        podpis 
Hely, dátum                   aláírás  

     


