SLOVENSKÁ MOTOCYKLOVÁ FEDERÁCIA

ŽIADOSŤ O VYSTAVENIE JEDNORÁZOVEJ LICENCIE TPM
PRE TRIEDY 50, 65 ,85, JUNIOR OPEN - mládež /do 18rokov veku /
Št.číslo:
Pridelí SMF
Športová disciplína:

Podujatie

Kategória trieda:

TPM –terénne preteky
motocyklov

Dátum

................................

Priezvisko:

Meno:

Ulica:

PSČ:

Tel:

Mobil:

50

65

85 N / J

J-OPEN

nehodiace prečiarknite

..................

Platí len v tento deň

Dát.narod.:

Mesto:

E-mail:

Prehlasujem, že v prospech žiadateľa je uzatvorené úrazové poistenie kryjúce poistnú udalosť, vzniknutú pri účasti na
motoccrosovom podujatí u Poisťovne . . . . . . . . . . . . . . . . číslo poistky . . . . . . . . . . . . . . .
Klubová príslušnosť:

Súhlas jazdca s antidopingovým poriadkom FIM
Ja, ako člen SMF alebo súťažiaci na podujatiach autorizovaných alebo uznávaných národnou federáciou alebo FIM, tu
potvrdzujem a súhlasím s nasledovným:
1. Obdržal som a mal som možnosť prehliadnuť si Antidopingový poriadok FIM.
2. Súhlasím, že budem dodržiavať a riadiť sa všetkými ustanoveniami Antidopingového poriadku FIM, vrátane všetkých úprav
antidopingových pravidiel a všetkých medzinárodných predpisov zahrnutých v antidopingových pravidlách
3. Som oboznámený a súhlasím, že národná federácia a FIM majú právomoc na udelenie sankcií, tak ako je to stanovené v
antidopingovom poriadku FIM.
4. Taktiež uznávam a súhlasím, že akýkoľvek spor vzniknutý z rozhodnutia prijatého v súlade s Antidopingovým poriadkom FIM,
môže byť, po ukončení procesu výslovne určeného Antidopingovým poriadkom FIM, odvolaný výlučne tak, ako je to stanovené v
Článku 12 Antidopingového poriadku FIM, orgánu pre odvolávanie a v poslednom rade pre záverečnú a záväznú arbitráž
Športovému arbitrážnemu súdu.
5. Uznávam a súhlasím, že rozhodnutia orgánu pre arbitráž a odvolávanie, vyššie uvedené, budú konečné a platné a že ja
nevznesiem žiaden nárok, arbitráž, súdny proces alebo spor žiadnemu inému súdu alebo tribunálu.
6. Potvrdzujem, že som si prečítal a rozumel tomuto ustanoveniu.

Súhlas jazdca s poriadkom životného prostredia
Týmto prehlasujem, že budem dodržiavať a rešpektovať environmentálne smernice vydané Komisiou životného prostredia UEM a
Poriadok životného prostredia FIM a SMF a všetky národné zákony o životnom prostredí. Uznávam dôležitosť týchto pravidiel na
zachovanie prírody a budem vykonávať tento šport s rešpektom pre životné prostredie.

Podpisom žiadosti žiadateľ potvrdzuje pravdivosť a úplnosť uvedených údajov. Ďalej sa zaväzuje dodržiavať platné predpisy FIM,
UEM a SMF.
Žiadateľ svojim podpisom žiadosti potvrdzuje postúpenie údajov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa,
telefonické a e-mail kontakty Slovenskej motocyklovej federácii v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. a nasledovných úprav o
ochrane osobných údajov. Tieto osobné údaje slúžia len pre vnútornú potrebu SMF danú jej predmetom činnosti. Zmeny v
údajoch žiadateľ nahlási do 15 dní na sekretariát SMF.

dňa:
V

podpis žiadateľa:

Potvrdenie o lekárskej prehliadke
Meno a priezvisko jazdca:
Názov / Kód zdrav.poisťovne:
Alergie, dlhodobo užívané lieky:
Dioptrické okuliare:

Dátum narodenia:
áno

nie

Vyššie uvedený jazdec je spôsobilý vykonávať motocyklový šport v rámci podujatí SMF, UEM a FIM
Podpis a pečiatka lekára:
Dátum vyšetrenia:

Overené podpisy zákonných zástupcov
Podpisy oboch rodičov (zákonných zástupcov) u žiadateľov mladších ako 18 rokov, overené matrikou mestského, resp. obecného
úradu alebo notárom.
Otec

Matka

Meno a priezvisko:

Meno a priezvisko:

Podpis:

Podpis:

Overenie podpisu:

Overenie podpisu:

Poznámka:

Za komisiu TPM SMF skontroloval a schválil :

dňa:

