Prohlašujeme tímto, že níže uvedené sportovní akce – ……………………………………………………………………..
se zúčastňujeme na vlastní zodpovědnost a na vlastní nebezpečí. V případě vzniklého úrazu nebudeme po pořadateli
vymáhat náklady spojené se vznikem případného úrazu a veškeré následky vzniklé úrazem si poneseme sami. U hráčů
mladších 18 let má tuto povinnost jejich zákonný zástupce. Prohlášení zákonných zástupců hráče mladší 18 ti let stáhnete
z webové stránky: www.czechdeaffotbal.cz .
Každý (platí pro fotbalisty, vedoucího, trenéra, lékaře a maséra) si musí pečlivě přečíst níže uvedené dodržovat níže
uvedené předpisy.
Kdo odmítne podepsat prohlášení, nebude smět hrát na akcí. V případě, že někdo nastoupí bez podepsání prohlášení, bude
zato odpovědný klub (dostane od disciplinární komise finanční postih nebo může být i zastavena činnost).
• Soupiska: Každý tým musí odevzdat vyplněnou a podepsanou soupisku před nastoupením k prvnímu utkání.
Soupisky obdrží vedoucí týmů. Soupisky družstev v počtu maximálně 10 hráčů (rozhodne organizátor turnaje). Každý
hráč však může startovat na tomto turnaji pouze za jedno mužstvo! Porušení těchto bodů bude potrestáno vyloučením
týmu z turnaje (všechny zápasy týmu budou kontumovány).
• Povolení startu hráče: Kdo chce startovat za mateřský klub do hostujícího klubu, musí mít písemný souhlas mateřského
klubu. Bez souhlasu mateřského klubu bude platit poplatek za startovné 200,- Kč!!! Kdo hraje s hostováním na černo,
tomu hrozí disciplinární komise ČSNS!
• Vlastní zabezpečení: Turnaj není pojištěn! Každý hráč, který nastoupí v turnaji, startuje na vlastní nebezpečí, což
potvrzuje vedoucí každého mužstva podpisem na soupisce při prezentaci týmů. Na samotných hráčích leží osobní
odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti absolvovat turnaj. Organizátor soutěže rovněž
nezodpovídá za případné hmotné ztráty, není zodpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou vzniklou škodu
účastí v turnaji nebo jeho sledováním. Jakákoliv způsobená škoda v zázemí haly bude vymáhána po konkrétním týmu v
plné výši. Pořadatel turnaje si vyhrazuje právo omezit start na turnaji hráči, který se bude chovat vůči ostatním velmi
hrubým nesportovním chováním.
Svým podpisem stvrzujeme souhlas s tímto prohlášením.
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