PŘIHLÁŠKA 2019
Soutěžící/Tým
Jméno, název:

DIČ:

Ulice:

Město, PSČ:

Stát:

ASN:

Email:

IČ:
Číslo licence:

Telefon:

Vozidlo
Typ: Škoda Octavia III RS 2.0 TFSI

Číslo karoserie:

Majitel:

Číslo průkazu sportovního vozidla:

Ulice:

Město, PSČ:

Stát:

Email:

Telefon:

Jezdec
Jméno, příjmení:

Datum narození:

Ulice:

Město, PSČ:

Národnost:
Email:

ASN:

Číslo licence:
Telefon:

Vyskytnou-li se v přihlášce v průběhu sezóny jakékoliv změny, oznamte je, prosím, neprodleně Promotérovi.
Originál přihlášky, prosím, doručte na adresu:
BENET HOLDING s.r.o.
Do Čertous 2622/14
193 00 Praha 9
Česká republika
Oskenovanou kopii přihlášky, prosím, zašlete emailem na adresu: michaela.manovska@ocbenetcup.cz.
Pravidla a podmínky pro soutěžící a jezdce:
Soutěžící/jezdec prohlašuje že:
- informace uvedené v přihlášce jsou úplné a správné, a že jezdec dosahuje úrovně nezbytné pro profesionální závodění;
- vozidlo používané během podniků je v perfektním technickém i optickém stavu a po všech stránkách je v souladu s Technickým předpisem;
Soutěžící/jezdec dále svým podpisem potvrzuje, že:
- zná mezinárodní sportovní řád FIA spolu s jeho přílohami, okruhové předpisy FAS AČR, Sportovní a Technické předpisy OC BENET CUPu
2019, procedurální pravidla (Rozhodčí a arbitrážní řád), pravidla uvedená v této přihlášce a ostatní předpisy FIA a FAS AČR,
- tyto řády uznává jako závazné pro něj i ostatní zúčastněné a že tato pravidla a předpisy jsou s jeho souhlasem součástí smluvního vztahu
s BENET HOLDING s.r.o. a pořadateli;
- FAS AČR, jeho vedení, sportovní komisaři příslušného organizátora či promotéra – s příslušnými kompetencemi – jsou oprávněni udělovat
penalizace za porušení výše uvedených pravidel, Zvláštních a Prováděcích ustanovení.
Startovné
PROSÍM, ZAŠKRTNĚTE:
Startovné pro závodní sezónu 2019 uhrazené před 28/02/2019, 24.00 hodin činí 184.800,- CZK/7.392,00 € + 21% DPH.
Startovné pro závodní sezónu 2019 uhrazené před 17/03/2019, 24.00 hodin činí 189.000,- CZK/7.560,00 € + 21% DPH.
Startovné pro závodní sezónu 2019 uhrazené po 18/03/2019, 00.01 hodin činí 195.000,- CZK/7.800,00 € + 21% DPH.
Startovné na jeden sportovní podnik v závodní sezóně činí 35.000,- CZK/1.400,00 € + 21% DPH.
Startovné bude hrazeno v CZK
Startovné bude hrazeno v €
Přihláška je platná pouze po uhrazení celé částky startovného.
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Kalendář sportovních podniků 2019
PROSÍM, ZAŠKRTNĚTE:
28/04/2019
Automotodrom Brno (CZE
19/05/2019
Autodrom Most (CZE)
23/06/2019
Hungaroring (HUN)
07/07/2019
Slovakiaring (SVK)
04/08/2019
Oschersleben (GER)
01/09/2019
Autodrom Most (CZE)
Prohlášení účastníka, jezdce a spolujezdce o vyloučení odpovědnosti
Účastnící se podniků účastní na vlastní riziko. Účastníci přijímají občanskoprávní a trestní odpovědnost za každého z nich, za používaná vozidla a škody jimi
způsobenými, není-li dohodnuta výjimka o odpovědnosti. Soutěžící a jezdci se podáním přihlášky vzdávají nároku na náhradu škod vzniklých v souvislosti
s konáním podniků a to vůči:
- FIA, CIK, AČR, organizacím spojeným s AČR a jejich členským organizacím, jejich prezidentům, výkonným orgánům, generálním ředitelům, generálním
sekretářům,
- Promotérovi,
- autoritám, pořadateli, činovníkům a komisařům, majitelům závodních okruhů, závodním službám a všem dalším osobám podílejícím se na organizaci
sportovního podniku, s výjimkou případů újmy na životě, těle či zdraví nebo úmyslného či nedbalostního zanedbání povinnosti vztahující se i na zákonného
zástupce nebo agenta zastupujícího skupinu lidí a s výjimkou jiných škod vyplývajících z úmyslného či hrubě nedbalostního zanedbání povinnosti vztahující
se i na zákonného zástupce nebo agenta zastupujícího skupinu lidí.
Dále vůči:
- ostatním účastníkům (soutěžící, jezdci, spolujezdci), jejich asistentům, vlastníkům jiných vozidel,
- vlastnímu soutěžícímu, vlastnímu jezdci (jiné zvláštní dohody mezi soutěžícími, jezdci, spolujezdci mají přednost) a jejich asistentům se vzdávají jakýchkoliv
nároků na náhradu škody v souvislosti se závoděním (neměřený trénink, měřený trénink, warm-up, závod), s výjimkou případů újmy na životě, těle či zdraví
nebo úmyslného či nedbalostního zanedbání povinnosti vztahující se i na zákonného zástupce nebo agenta zastupujícího skupinu lidí a s výjimkou jiných
škod vyplývajících z úmyslného či hrubě nedbalostního zanedbání povinnosti vztahující se i na zákonného zástupce nebo agenta zastupujícího skupinu lidí.
Souhlas s omezením odpovědnosti nabývá platnosti pro všechny zúčastněné strany doručením přihlášky. Vzdání se odpovědnosti se vztahuje na jakékoliv
právní nároky, zejména těch týkající se náhrady škod vzešlých ze smluvní a mimosmluvní odpovědnosti a na právní přečiny.
Konkludentní odpovědnost zůstává výše zmíněnou klauzulí o vzdání se odpovědnosti nedotčena.
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 BENET HOLDING s.r.o., Do Čertous 2622/14, Praha 9, 19300, Česká republika, (dále také jen „správce“) pro:
a) Osobními údaji se rozumí údaje obsažené v tomto formuláři, tj. zejména jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa.
b) 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 trvání pohárového seriálu.
Jezdec/soutěžící/majitel vozidla má na 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 jezdec/soutěžící/majitel
vozidla, 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 BENET HOLDING
s.r.o., 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.
Místo:

Datum:

Podpis jezdce:

Podpis zákonného zástupce je nutný pro jezdce, kteří nedosáhli plnoletosti.
Jméno zákonného zástupce hůlkovým písmem:

Podpis zákonného zástupce jezdce:

Místo:

Podpis soutěžícího:

Datum:
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Vzdání se nároků majitelem vozidla
Pokud soutěžící či jezdec nejsou zároveň vlastníkem vozidla, jsou povinni zajistit, aby majitel vozidla vyplnil a podepsal vzdání se odpovědnosti uvedené
níže na této straně.
PROSÍM ZAŠKRTNĚTE.
Potvrzuji, že:
jezdec je vlastníkem/provozovatelem vozidla
soutěžící je vlastníkem/provozovatelem vozidla
jezdec ani soutěžící NEJSOU vlastníkem/provozovatelem vozidla
V případě, že prohlášení není podepsáno vlastníkem vozidla, daný soutěžící a jezdec se vzdávají jakýchkoliv nároků souvisejících s vozidlem vůči
osobám a subjektům uvedených v Prohlášení výše, s výjimkou případů újmy na životě, těle či zdraví nebo úmyslného či nedbalostního zanedbání
povinnosti vztahující se i na zákonného zástupce nebo agenta zastupujícího skupinu lidí a s výjimkou jiných škod vyplývajících z úmyslného či hrubě
nedbalostního zanedbání povinnosti vztahující se i na zákonného zástupce nebo agenta zastupujícího skupinu lidí.
Vzdání se nároků se vztahuje i na nároky vůči ostatním účastníkům (soutěžící, jezdci, spolujezdci), jejich asistentům, vlastníkům jiných vozidel, vlastnímu
soutěžícímu, vlastnímu jezdci (jiné zvláštní dohody mezi soutěžícími, jezdci, spolujezdci mají přednost) a jejich asistentům, pokud jde o náhradu škody
v souvislosti se závoděním (neměřený trénink, měřený trénink, warm-up, závod) a na nároky náhradu škody vůči jiným osobám a subjektům v souvislosti
s konáním podniku.
Vzdání se nároků majitele vozidla:
Vyplnit pouze v případě, když soutěžící ani jezdec nejsou majitelem vozidla.
Tímto souhlasím s účastí mého vozidla, blíže popsaného v této přihlášce, v podnicích šampionátu OC BENET CUP 2019 a souhlasím se vzdáním se
nároků na náhradu škody jakékoliv povahy vzniklé v souvislosti s konáním těchto podniků, vůči všem osobám a subjektům zmíněným výše.
Omezení odpovědnosti nabývá platnosti směrem ke všem účastníkům s přijetím přihlášky BENET HOLDING s.r.o.
Místo:

Datum:

Jméno majitele vozidla hůlkovým písmem:

Podpis majitele vozidla:
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