
 

 

REGISTRAČNÍ KARTA 

účastníka Černokosteleckých Padesátek – Černokostelecký pivovár 

Jméno a příjmení: ………………………………………….. 

Spolujezdec**:…………………………………………….... 

Typ stroje: …………………………………………………… 

Odkud jste k nám přijel/a*:………………………………… 

Rok narození*:………………………………………………. 

Kontakt*(e-mail nebo tel., případně oboje): 

……..………………………………………………………………………………… 

Jsem srozumněn s podmínkami účasti a svým podpisem potvrzuji, že tyto 

podmínky budu dodržovat, včetně zákonů v těchto podmínkách uvedených 

(viz druhá strana). Podpisem souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle  nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

Podpis: …………………………………………………. 

* = nepovinný údaj, pořadatelům ale pomůže Vás kontaktovat v případě konání dalších akcí, předání 
cen, atd., ** = vyplňte jméno a příjmení případného spolujezdce. 

---------------- ODSUD NEVYPLŇUJTE – VYPLNÍ POŘADATEL ---------------- 

STARTOVNÍ ČÍSLO: 



 

 

 

Podmínky účasti 

Motocykl a náležitosti 

Vyjížďky se mohou zúčastnit pouze motocykly s objemem motoru do 50 ccm, vyrobené v 
Československu do 31. 12. 1989 bez úprav výkonu motoru, odpovídající zákonu č. 56/2001 sb. o 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (mj. platný technický průkaz, dobrý 
technický stav, povinná výbava, platné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozila - 
povinné ručení). Každý účastník vyjížďky musí být držitelem platného řidičského oprávnění skupiny 
"A" (malé motocykly), kromě účastníků mladších 15ti let, kteří jedou jako spolujezdci. 

Startovné 

Každý účastník zaplatí na místě konání jednotné startovné 300,- Kč. Po zaplacení startovného 
účastník obdrží obálku s mapou, samolepkou, kupony (vouchery) na alko/nealko nápoje a na 
občerstvení a případně upomínkový předmět. Zápis účastníků bude probíhat od 12.00 do 13.30 v den 
a místě konání. Účastníci, kteří jedou jako spolujezdci, startovné neplatí, ale nenáleží jim vouchery na 
občerstvení. 

Účastník také při zápisu obdrží reflexní bezpečnostní vestu s pořadovým číslem, mapu trati a podepíše 
registrační kartu, čímž zároveň vyjádří souhlas s podmínkami vyjížďky . Reflexní vestu po dojetí do cíle 
odevzdá zpět pořadateli. 

Bezpečnost 

KAŽDÝ JEZDEC A DIVÁK SE VYJÍŽĎKY ÚČASTNÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ A 
POŘADATEL ZA JEJICH BEZPEČNOST NEZODPOVÍDÁ !!! 

Každý účastník je povinen dodržovat zákon č. 361/2000 sb. o silničním provozu. 

Vyjížďka se koná za plného provozu a bez ohledu na počasí, na což je nutné brát 
zřetel a přizpůsobit svou jízdu stavu provozu a povaze vozovky. 

Hodnocení 

Diváci a účastníci Padesátek hodnotí a následně oceňují následující: 

1) Moto roku - nejudržovanější stroj získá putovní pohár "moto roku" a věcnou cenu.  

2) Kostým roku – diváci a účastníci hodnotí nejoriginálnější kostýmy (např. stará policejní uniforma, 
pionýr, řemeslník atd.). Vítěž získá putovní pohár "kostým roku" a věcnou cenu. 

Putovní pohár účastník vrátí pořadateli nejpozději měsíc před konáním dalšího ročníku, a to do místa 
konání (nebude-li určeno jinak). 

Vzhledem k tomu, že se nejedná o závod, nehodnotí se časy dojezdu do cíle a neudělují se ceny za 
pořadí. Každý účastník obdrží diplom a upomínkový předmět. 


