
ZÁVÁZNÁ PŘIHLÁŠKA 
 

PŘIPRAV SE S NÁMI NA BOSKOVICKÉ B ĚHY  
(fyzická a psychická p říprava na BOSKOVICKÉ B ĚHY) 

 
 
jméno a příjmení:……………………………………………………….……………………….……. 
 
datum narození: ……………………………………………………...…….…………….………….. 
 
bydliště: ………………………………………………………………………………………………. 
 
telefon: ……………………………….……… e-mail: ……………………………………………… 
 
výkonnostní zařazení *:      pokročilý začátečník 

způsob úhrady*:              hotově  na účet     
 

*zakroužkujte 
 
Každý účastník vyplněním a odesláním závazné přihlášky: 

- potvrzuje, že si je vědom plné odpovědnosti za svůj osobní zdravotní stav, a to po celou dobu 
konání tréninků, 

- je si vědom, že organizátor tréninků není pojištěn a případné úrazy či poškození a ztrátu vybavení 
nenese organizátor žádnou odpovědnost, 

-  dává občanskému sdružení Sportuj s námi v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 
101/2000 Sb. v platném znění souhlas s použitím své e-mailové a poštovní adresy a/nebo 
telefonního čísla uvedeného v registračním formuláři pro marketingové účely pořadatele. Účastník 
má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele nebo e-mailovou 
formou na e-mail sportuj2@seznam.cz. Vyplněním a odevzdáním závazné přihlášky výše 
jmenovaný též souhlasí s fotografováním v rámci tréninků a také s archivací těchto fotografií a 
s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti – např. v kronikách, tisku, na internetu.  

 
Úhrada p říspěvku nejpozd ěji do 30. ledna.  
Bezhotovostním převodem nebo hotovostním vkladem: 
Číslo účtu:  2000324426/2010 
Název účtu:  Sportuj s námi 
Variabilní symbol:  datum narození ve tvaru DDMMRRRR (např. 6.1.1972 se uvede ddmmrrrr)   
Specifický symbol:  301 
Výše příspěvku:  1 590 Kč   
 
Platby provádějte výhradně jednotlivě, vždy pouze za jednoho účastníka. Hromadné platby nelze 
identifikovat. 
 
Možnosti odevzdání vypln ěných p řihlášek: 

1. osobně odevzdat a zaplatit příspěvek v sídle Občasné sdružení Sportuj s námi, Sv. Čecha 17, 
680 01 (prodejna NEWLINE nad restaurací EDEN)   

2. odeslat poštou přihlášku s kopií dokladu o zaplacení převodem na adresu: Občanské sdružení 
Sportuj s námi, P.O.BOX 56, 680 01  Boskovice 

3. odeslat přihlášku a doklad o zaplacení na e-mail: sportuj2@seznam.cz. 
 

Případné dotazy je možné směřovat na e-mail: sportuj2@seznam.cz. 
 
 


