Планинарски маратон на Фрушкој гори

Стартни број_________________

ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ПЛАНИНАРСКОМ МАРАТОНУ И ИЗЈАВА ПРИЈАВЉЕНОГ УЧЕСНИКА

Име и презиме ______________________________________________________________, датум рођења ________________________________
Место и адреса становања ___________________________________________________________________________________________________
Занимање _______________________________, Назив организације______________________________________________________________
(предузеће, прив. друштво, установа, школа, спортски клуб, планинарско друштво и др.)

Изјављујем да сам у потпуности упознат са садржајем Правила Планинарског маратона на Фрушкој гори која су ми
била доступна на сајту www.fruskogorski-maraton.com Нови Сад и на пријавним местима маратона, да ћу се тих
Правила у потпуности придржавати и да преузимам пуну одговорност за своју здравствену и психофизичку
способност за учешће на маратону, за избор стазе предвиђене Правилима, за трајање и начин кретања по изабраној
стази. Сагласан сам да организатор не сноси никакву одговорност за штетне последице мог учешћа у маратону и да
за потребе представљања и пропагирања маратона без накнаде користи у средствима јавног информисања моје име,
снимке и изјаве.
Поповица, ______________________

Планинарски маратон на Фрушкој гори

Потпис учесника _________________________________________________________
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