
PRIHLÁŠKA - VYHLÁSENIE ÚČASTNÍKA SÚŤAŽE 
 

Dolupodpísaný ……………………………………………………………………………………….. 
rodné číslo ………………………… trvale bytom …………………………………………………. 
 
ako účastník sútaže v jedení chilli (ďalej len „súťaž“) konanej dňa 26.08.2022, ktorej 
organizátorom je O.Z. Umelecké aktivity (ďalej len „organizátor“) 
 

týmto vyhlasujem a potvrdzujem, že 
 

• pred súťažou som bol riadne a včas zo strany organizátora oboznámený so všetkými 
pravidlami súťaže, 

• pred súťažou som bol riadne a včas zo strany organizátora oboznámený s možnými 
zdravotnými následkami, ktoré môžu vyplynúť z účasti na súťaži, 

• beriem na vedomie, že moja účasť na súťaži môže byť života a zdravia ohrozujúca a ďalej 
som si vedomý toho, že v súvislosti s účasťou na tejto súťaži si môžem privodiť prípadné 
zdravotné problémy a komplikácie, 

• pred súťažou som riadne, včas a pravdivo informoval organizátora o mojom zdravotnom 
stave a že som psychicky a fyzicky schopný zúčasťniť sa súťaže a neexistujú žiadne 
prekážky, pre ktoré by som sa nemohol zúčastniť súťaže, 

• súhlasím v celom rozsahu so všetkými rizikami, známymi či neznámymi, aj keď vyplývajú 
z nedbanlivosti a preberám plnú zodpovednosť za seba, moje konanie a môj zdravotný 
stav v rámci súťaže, 

• v prípade vzniku akéhokoľvek zdravotného úrazu alebo inej škode na zdraví súhlasím s 
ošetrením mojej osoby príslušnými tretími osobami, 

• v prípade vzniku akéhokoľvek zdravotného úrazu alebo inej škody na zdraví u mojej osoby 
v priamej alebo nepriamej súvislosti s povahou súťaže si nebudem voči organizátorovi 
uplatňovať žiadne peňažné a/alebo nepeňažné plnenia. 

 
Touto cestou zároveň organizátorovi súťaže slobodne, bezvýhradne a bezodplatne udeľujem svoj 
súhlas s vyhotovovaním mojich podobizní, obrazových snímok a obrazových a zvukových 
záznamov týkajúcich sa mojej osoby alebo prejavov osobnej povahy počas súťaže a zároveň 
s ich použitím vrátane ich zverejnenia na internetových stránkach organizátora, v propagačných 
materiáloch, resp. na akýkoľvek iný spôsob, ktorý súvisí s prezentáciou činnosti organizátora 
a/alebo súťaže, a to v súvislosti s reklamnými a marketingovými účelmi. 
 
Svojím podpisom na tejto listine bez akýchkoľvek výhrad potvdrzujem, že túto listinu pred jej 
podpisom som si riadne prečítal, jej obsahu plne porozumel a podpísal ju podľa svojej slobodnej, 
vážne mienenej vôle, nie za nátlaku a ani za nápadne nevýhodných podmienok. 
 
V ……………………… dňa ……………………. 
 

      
……………………….. 

účastník súťaže 
 


