
            
 

P Ř I H L Á Š K A 
 

NA TRÉNINKOVÝ CAMP „BIKE JAM Aš 2019“ 
 

 Bike Jam Aš 2019 je tréninkový camp cyklistických freeriderových disciplín (downhill, four cross, 

street apod.)  Na tomto campu se pokusí zkušení závodníci naučit zájemce základům freeriderové techniky a již 

zkušenějším závodníkům předat své závodní zkušenosti. Camp má zároveň sloužit k navázaní sportovních 

přátelství mezi českými a německými vyznavači tohoto adrenalinového sportu. 

 

Pořadatel:  město Aš, Kamenná 52, 352 01  Aš 

Místo konání:  Sportovní areál na vrchu Háj 

Termín konání:  11. – 17. 08. 2019  

Účastníci:  kluci a holky od 10 do 23 let  

Povinné vybavení: Jedno z těchto kol: Free riderový speciál, BMX, enduro, DH, MTB alespoň s vidlicí 

   DOBRÝ TECHNICKÝ STAV KOLA JE PODMÍNKOU ÚČASTI !!! 

   Průkaz zdravotní pojišťovny!!! 

   Chrániče: Cyklistická přilba, chrániče holení, loktů a kolen, cyklistické rukavice – 

   doporučujeme s dlouhými prsty.  

   Náhradní díly: Alespoň jednu náhradní duši. 

 

Jméno a příjmení: ………………………………………………………. 

Datum narození: ………………………… 

Bydliště:  ………………………………………………………. 

Kontakt tel, mail: ………………………………………………………. 

  

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA 
 Připojením podpisu vyjadřuje účastník souhlas s účastí v tréninkovém campu Bike Jam Aš 2019 ( dále 

jen „camp“) na vlastní nebezpečí a odpovědnost, přičemž následující prohlášení a účastnické podmínky jsou 

předmětem platného ujednání mezi níže podepsaným účastníkem a pořadatelem campu, kterým je město Aš, se 

sídlem Kamenná 52, 35201 Aš, IČ: 00253901. 

 Účastník prohlašuje, že se zúčastňuje campu výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko. 

Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život účastníka během tréninku a doprovodných akcí. Účastník tímto 

prohlašuje, že je fyzicky a psychicky způsobilý se campu zúčastnit. Dále potvrzuje, že netrpí žádnou závažnou 

nemocí, nebo závažným onemocněním a že má uzavřeno zdravotní pojištění. 

 Účastník prohlašuje, že si je vědom důsledků spojených se svou účastí v campu na vlastní odpovědnost a 

nebezpečí, zejména že není oprávněn požadovat na pořadateli finanční plnění nebo uplatňovat jiné nároky v 

případě jakéhokoliv zranění nebo materiální škody, které účastník utrpí v souvislosti s účastí v campu. Účastník 

dále prohlašuje, že bude dbát pokynů instruktorů a pokud bude cítit, že jsou požadavky instruktora nad jeho síly, 

neprodleně to instruktorovi sdělí a trénovaný prvek nebude absolvovat. 

 Účastník je informován o tom, že pořadatelem nebylo uzavřeno žádné zvláštní pojištění na náhradu škody 

způsobené účastníkovi v souvislosti s účastí v campu. 

 Účastník potvrzuje, že informace a údaje poskytnuté v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné. 

 

 

 

………………………………..  ……………………………………………. 

      datum a místo podpisu   podpis účastníka, nebo zákonného zástupce 

 
Přihlášky můžete zaslat na adresu: Městský úřad Aš, Ing. Stašek Václav – tajemník, Kamenná 52, 35201 Aš 

Nebo oskenované mailem na: tajemnik@muas.cz,  

Přihláška je platná až po zaplacení účast. poplatku 2.000,-Kč na účet  25402540/0300 (var. symbol 1126) 

 
Další informace:  Ing. Stašek Václav - tel: 778 761 358 

   M.Sc. Stašek Adam - tel: 775 210 389    

mailto:tajemnik@muas.cz

