
 

 

Prihlasovací formulár na Žitnoostrovský galop 2022 
 

1. Osobné údaje: 

Meno/Názov:  

Adresa/Sídlo: DIČ: 

 
2. Názov reprezentovanej obce: 

3. Údaje jazdca: 

Meno a priezvisko: 

Adresa: 

Miesto a dátum narodenia: 

Číslo preukazu zdravotného poistenia:   

Konfekčná veľkosť: 

Číslo telefónu: 

  

E-mailová adresa: 

Údaje o koňovi: 

Meno: 

Veterinárna stanica: 

Pôvod: 

Identifikácia: 

Veterinárna prehliadka: 

Občiansky preukaz: 

Gravidita %: 

Podpisy: 

Farba: 

Pohlavie: 

Vek: 

Plemeno: otec: 
 Matkin otec: Hlavný rozhodca 

Identifikačné číslo: 

Meno majiteľa: Vedúci chovateľskej stanice      Veterinár 

Meno chovateľa: 
Meno ošetrovateľa koňa/tel. kontakt: 



 

 

5. Podpísaní (nominujúci, jazdec, majiteľ koňa) svojim podpisom bezpodmienečne vyhlasujú, že uznávajú, že 
ani v súvislosti s kvalifikáciou (Žitnoostrovský galop) ani v súvislosti s Medzinárodným galopom (Nemzeti 
vágta) si  nebudú  uplatňovať  žiadnu škodu,   alebo  ušlý  zisk, či  majetkovú  alebo  nemajetkovú  ujmu, 
ktorá by nastala či jazdcovi  či  koňovi  a  berú  na  vedomie,  že  organizátor   Žitnoostrovského  galopu  ani 
Medzinárodného galopu  ani nimi poverená tretia osoba zodpovednosť za škody, ujmy a nevýhody 
spôsobené nominujúcemu,  jazdcovi,  majiteľovi koňa či koňovi neprijíma a nevyplatí za ne žiadnu náhradu. 

6. Organizátori Žitnoostrovského galopu, Medzinárodného galopu a ani nimi poverené tretie osoby    
neprijímajú zodpovednosť za žiadne škody, nehody, zranenia, za vybavenie a za  ich poškodenie alebo nimi 
spôsobené škody, zranenia či ujmy, nepreberá žiadnu zodpovednosť. 

7. Podpísaní (nominujúci, jazdec, majiteľ koňa) berú ďalej na vedomie, že tento „Prihlasovací formulár“ je 
prihlasovacím formulárom na Žitnoostrovský galop a v  prípade   dosiahnutia 1. miesta   na   tomto   galope   
je  súčasne prihlasovacím formulárom na Medzinárodný galop do Budapešti pre rok 2022. 

8. Podpísaní vyhlasujú, že jazdec je oprávnený nastúpiť na Žitnoostrovský galop vo farbách nominujúcej obce 
a zároveň, že nominujúca obec je nezávislá od obcí zúčastnených v niektorom z kvalifikačných pretekov na 
Medzinárodný galop, alebo tiež, že táto obec nenominovala žiadneho jazdca priamo (bez účasti na 
kvalifikačných pretekoch) na Medzinárodný galop. 

9. Organizátori si vyhradzujú právo zmeniť pravidlá pretekov v prípade, ak nastanú nepredvídateľné okolnosti. 

10. Podpísaní (nominujúci, jazdec, majiteľ koňa) vyhlasujú, že údaje, ktoré uviedli, sú pravdivé. Podpísaní 
vyslovene berú na vedomie, že v prípade uvedenia mylných údajov berú na seba všetky z toho plynúce 
následky. 

11. So všetkými podmienkami pre účasť na Medzinárodnom galope a jeho kvalifikačných pretekoch, aj so 
všetkými jeho prílohami som sa oboznámil, porozumel, prijímam ich bez všetkých výhrad a obmedzení a 
na znak súhlasu s nimi sa podpisujem. 

V .................................................., dňa ..........................2022 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

............................................                              ............................................                                  ............................................ 
         Nominujúci                                                 Jazdec                                                      Majiteľ koňa 
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