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Vyplněný formulář odešlete na praguedragons@gmail.com  
 
 

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ 
 

ANO, náš tým se chce účastnit  
6. ročníku Pražského dračího podzimu 2010: 

  
Jméno týmu:  

Klub/Organizace:  

Jméno kapitána:  

Adresa:  

Telefon a Fax:  

Email:  

Náhradní kontakt:  

Adresa:  

Telefon a Fax:  

Email:  

 

Prosím označte kolonky, které nejlépe odpovídají Vašim preferencím:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Pokračování na další straně 

Náš tým možno charakterizovat jako: 

  

Jiný – specifikujte: 

 

 

 

Chceme se zúčastnit: 

V sobotu 11. 9. 2010 

závodu na 1000 metrů            

recesních závodů (viz níže)  

závodu indonéských lodí na 600 m   

večerní párty 

 

V neděli 12. 9. 2010 

závodu 250m – Open 

závodu 250m – Mixed (6 žen na pádle)    

závodu na 9000 metrů 

            

     

Recesní závod “přetahování o loď”:  

Recesní závod “závod jednoho muže”: 
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Prohlášení 
 
Tímto prohlašuji, že všichni účastníci soutěže v týmu jsou fyzicky zdatní a jsou schopni uplavat v 
lehkém oblečení nejméně 100 metrů. Zároveň prohlašuji, že každý účastník mého týmu je zdráv a 
není mu znám žádný zdravotní problém, který by mu/jí znemožňoval účastnit se závodů 
organizovaných Pražským klubem dračích lodí (PDBC). Tímto výslovně souhlasím se všemi pravidly 
týkajících se zdravotní způsobilosti všech zúčastněných a zavazuji se, že nebudu požadovat finanční 
ani jinou náhradu za případnou nehodu, zranění, úraz, smrt nebo ujmu na majetku během závodů 
dračích lodí po Pražském klubu dračích lodí, ani po jednotlivcích PDBC. 
 
Dále prohlašuji, že všechny poplatky za účast na závodech dračích lodí zaplatím řádně a včas. 
 
Beru na vědomí, že v celém areálu restaurace Cinda platí zákaz konzumace vlastních potravin a 
nápojů. 
 
Souhlasím s výše uvedeným prohlášením 
 
 
 

V________________________2010  _____________________________________________ 
                          Jméno kapitána týmu 
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