
  
ČESTNÉ PREHLÁSENIE 

pre jazdcov do 18 rokov na rok 2022 
 

 

Ako zákonný zástupca maloletého/maloletej .…….....……….…...................................…….….………. 

narodeného/narodenej ................................................  svojim  podpisom  vyjadrujem  súhlas s účasťou 

môjho dieťaťa na pretekoch organizovaných NBHA Slovakia a zároveň som si vedomý/vedomá 

možných rizík, prípadne zranení, spojených s pretekaním v jazdeckom športe. Preberám všetku 

zodpovednosť za svoje dieťa a v prípade úrazu alebo inej ujmy na zdraví vzniknutej pri pretekoch 

nebudem vyvodzovať zodpovednosť voči NBHA Slovakia, ani usporiadateľovi pretekov, okrem 

prípadov, ktoré by boli zavinené dokázaným zapríčinením usporiadateľa alebo NBHA Slovakia. 

Ďalej beriem na vedomie a súhlasím s pravidlami účasti a štartovania mládeže podľa platných pravidiel 

NBHA Slovakia, podľa ktorých mládež : 

- v triede Mládež musí mať na hlave zapnutú trojbodovú prilbu (bez ohľadu dovŕšenia 18 rokov) 

- v triede Open musí mať na hlave zapnutú trojbodovú prilbu do dňa dovŕšenia 18 rokov 

- do dňa dovŕšenia 18 rokov musí mať na hlave zapnutú trojbodovú prilbu aj na opracovisku 

- jazdci do dovŕšenia 15 rokov vo všetkých kategóriách musia používať korytnačku alebo bezpečn. 

jazdeckú vestu;  na opracovisku je jej použitie odporúčané 

- jazdec do 18 rokov nemôže štartovať na žrebcovi v žiadnej kategórii/triede/ 

- jazdec po dovŕšení 18 rokov môže štartovať na žrebcovi iba v triede Open alebo NonPro 

     Ďalej svojim podpisom udeľujem súhlas s disponovaním, spracúvaním a zverejňovaním osobných údajov 
môjho dieťaťa v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, št.prísl. a jazdecký klub v databáze NBHA 
Slovakia, na FB a webovej stránke www.nbha.sk. Zároveň udeľujem súhlas s prípadným uverejnením fotografií 
alebo videonahrávok a použitím osobných údajov o osobe a koňoch v súvislosti s účasťou na súťažiach 
(registrácia, štartovné listiny, výsledkové listiny a pod.). 

   Svojim podpisom dávate súhlas na to, aby Vaše dieťa mohlo štartovať v rýchlostných disciplínach. Ak súhlasíte 
zo všetkými bodmi, podpíšte sa na vyznačenej časti * 
   Svojim podpisom tiež akceptujete všetky dodatky k pravidlám, o ktoré môžu byť pravidlá NBHA Slovakia počas 
sezóny 2022 doplnené a budú zverejnené na internete. 
 

SÚHLASÍM, ABY MOJE DIEŤA PRETEKALO V RÝCHLOSTNYCH DISCIPLÍNACH 
 
 
 
V .......……..................... dňa ..............…..….....  .............................................................…*   

      *Podpis zákonného zástupcu   
 

Čestné prehlásenie platí na celú sezónu 2022. Úradne overený a naskenovaný dokument prosím pošlite na adresu 
kelementovakarin@gmail.com alebo originál prineste na prvé preteky NBHA Slovakia. Dokument bude uložený 
v databáze NBHA Slovakia a bude k dispozícii každému usporiadateľovi pretekov. 

 

Overenie notárom / na matrike: 
 
 
 
 
V .................................… dňa ……............…………………… 

http://www.nbha.sk/

