
XXII. Csicsói Falunap                  IV. Csicsói futás

Nevezési lap Rajtszám (a szervező tölti ki): 

Vezetéknév: ………………………….         Keresztnév: …………………………………
Születési idő: ……………………….............................................     
Lakcím: (utca, házszám): ……………………………………………………………………..
Irányítószám: ……………………... Város, község: ……………………................................
Telefon: ……………………………………. E-mail: ………………………………………....

Kategória:              Táv hossza:         Kategória:                Táv hossza:
A – férfiak 15-20 évig     4 km      10 km  F – nők 15-20 évig 4 km      10 km                   
B – férfiak 21-39 évig     4 km      10 km    G – nők 21–39 évig  4 km      10 km
C – férfiak 40-49 évig     4 km      10 km     H – nők 40 - 49 évig 4 km      10 km
D – férfiak 50-59 évig     4 km      10 km     I – nők 50 – 59 évig 4 km      10 km
E- férfiak 60 év felett      4 km      10 km           J – nők 60 év felett    4 km      10 km

Szíveskedjen a nyomtatványon bekarikázni a kategóriát és a táv hosszát.

Aláírásommal igazolom, hogy a futóversenyen saját felelősségemre veszek részt.  …………………………........……...
122/2013 törvény 11 § 1 és 4 bekezdése alapján a nyomtatvány elküldésével az érintett személynek beleegyezésemet 
adom személyes adataim feldolgozására.

XXII. Csicsói Falunap               IV. Csicsói futás       

Nevezési lap Rajtszám (a szervező tölti ki): 

Vezetéknév: ………………………….         Keresztnév: …………………………………
Születési idő: ……………………….............................................     
Lakcím: (utca, házszám): ……………………………………………………………………..
Irányítószám: ……………………... Város, község: ……………………................................
Telefon: ……………………………………. E-mail: ………………………………………....

Kategória:              Táv hossza:        Kategória:                Táv hossza:
A – férfiak 15-20 évig     4 km      10 km  F – nők 15-20 évig 4 km      10 km                   
B – férfiak 21-39 évig     4 km      10 km    G – nők 21–39 évig  4 km      10 km
C – férfiak 40-49 évig     4 km      10 km     H – nők 40 - 49 évig 4 km      10 km
D – férfiak 50-59 évig     4 km      10 km     I – nők 50 – 59 évig 4 km      10 km
E- férfiak 60 év felett      4 km      10 km           J – nők 60 év felett    4 km      10 km

Szíveskedjen a nyomtatványon bekarikázni a kategóriát és a táv hosszát.

Aláírásommal igazolom, hogy a futóversenyen saját felelősségemre veszek részt.  ………………………………...
122/2013 törvény 11 § 1 és 4 bekezdése alapján a nyomtatvány elküldésével az érintett személynek beleegyezésemet 
adom személyes adataim feldolgozására.



XXII. Obecné oslavy                                         IV. Číčovský beh

Prihláška                 Štartovné číslo (vyplní usporiadateľ): 

Priezvisko: ..................................................       Meno: .............................................................
Dátum narodenia (deň, mesiac, rok): .......................................................................................
Adresa (ulica, číslo domu): ........................................................................................................
PSČ: ............................................... Mesto, obec: ......................................................................
Telefón: .....................................................  E-mail: ...................................................................

Kategória:              Dĺžka trate: Kategória: Dĺžka trate:
A – muži 15-20 rokov     4 km      10 km F – ženy 15-20 rokov 4 km      10 km
B – muži 21-39 rokov     4 km      10 km G – ženy 21-39 rokov 4 km      10 km
C – muži 40-49 rokov     4 km      10 km H – ženy 40–49 rokov 4 km      10 km
D – muži 50-59 rokov     4 km      10 km I – ženy 50–59 rokov 4 km      10 km
E – muži nad 60 rokov    4 km      10 km J – ženy nad 60 rokov 4 km      10 km

Prosím, zakrúžkujte na formulári kategóriu a dĺžku trate.

Svojim podpisom potvrdzujem, že na bežeckých pretekoch sa zúčastním na vlastnú zodpovednosť. …............................
Odoslaním formulára udeľujem súhlas dotknutej osoby so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle § 11 ods. 1 a 
4 zákona 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

XXII. Obecné oslavy                                         IV. Číčovský beh

Prihláška                 Štartovné číslo (vyplní usporiadateľ): 

Priezvisko: ..................................................       Meno: .............................................................
Dátum narodenia (deň, mesiac, rok): .......................................................................................
Adresa (ulica, číslo domu): ........................................................................................................
PSČ: ............................................... Mesto, obec: ......................................................................
Telefón: .....................................................  E-mail: ...................................................................

Kategória:              Dĺžka trate: Kategória: Dĺžka trate:
A – muži 15-20 rokov     4 km      10 km F – ženy 15-20 rokov 4 km      10 km
B – muži 21-39 rokov     4 km      10 km G – ženy 21-39 rokov 4 km      10 km
C – muži 40-49 rokov     4 km      10 km H – ženy 40–49 rokov 4 km      10 km
D – muži 50-59 rokov     4 km      10 km I – ženy 50–59 rokov 4 km      10 km
E – muži nad 60 rokov    4 km      10 km J – ženy nad 60 rokov 4 km      10 km

Prosím, zakrúžkujte na formulári kategóriu a dĺžku trate.

Svojim podpisom potvrdzujem, že na bežeckých pretekoch sa zúčastním na vlastnú zodpovednosť. …............................
Odoslaním formulára udeľujem súhlas dotknutej osoby so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle § 11 ods. 1 a 
4 zákona 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.



XXII. Obecné oslavy                        IV. Číčovský beh

Prihláška                Štartovné číslo (vyplní usporiadateľ):
 
Priezvisko: ................................................. Meno: ...........................................................
Dátum narodenia (deň,mesiac,rok): ............................................................................................
Adresa (ulica, číslo domu): ...........................................................................................................
PSČ: .................................................. Mesto, obec: .......................................................................
Telefón: ................................................  Email: .............................................................................

Kategória, dĺžka trate: Kategória, dĺžka trate:
Žiaci I. stupňa, 1-4 triedy 440 m Žiaci II. stupňa,  5-9 triedy 1220 m
Dievčatá, chlapci Dievčatá, chlapci
D-AA D-FA
D-AB D-FB

Žiaci materskej školy – 250 m

Prosím, zakrúžkujte na formulári kategóriu a dĺžku trate.
      

Svojim podpisom potvrdzujem, že na bežeckých pretekoch moje dieťa sa zúčastní s mojím povolením.

...........................................................
Odoslaním formulára udeľujem súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 1 a 4 
zákona 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

XXII. Obecné oslavy                        IV. Číčovský beh

Prihláška                Štartovné číslo (vyplní usporiadateľ):
 
Priezvisko: ................................................. Meno: ...........................................................
Dátum narodenia (deň,mesiac,rok): ............................................................................................
Adresa (ulica, číslo domu): ...........................................................................................................
PSČ: .................................................. Mesto, obec: .......................................................................
Telefón: ................................................  Email: .............................................................................

Kategória, dĺžka trate: Kategória, dĺžka trate:
Žiaci I. stupňa, 1-4 triedy 440 m Žiaci II. stupňa,  5-9 triedy 1220 m
Dievčatá, chlapci Dievčatá, chlapci
D-AA D-FA
D-AB D-FB

Žiaci materskej školy – 250 m

Prosím, zakrúžkujte na formulári kategóriu a dĺžku trate.
      

Svojim podpisom potvrdzujem, že na bežeckých pretekoch moje dieťa sa zúčastní s mojím povolením.

...........................................................
Odoslaním formulára udeľujem súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 1 a 4 
zákona 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

                                                                                           



XXII. Csicsói Falunap                                      IV. Csicsói futás

Nevezési lap:                           Rajtszám (a rendezőség tölti ki):
              

Vezetéknév: .............................................  Keresztnév: ...............................................
Születési idő (nap, hónap, év): .........................................................................................................
Lakcím (utca, házszám): ...................................................................................................................
Irányítószám: .............................................   Város, község: ...........................................................
Telefon: .......................................................   E-mail: .......................................................................

Kategória, táv hossza: Kategória, táv hossza:
Diákok -alsó tagozat, 1-4. osztály 440 m Diákok -felső tagozat, 5-9. osztály 1220 m
Lány, fiú Lány, fiú
D-AA D-FA
D-AB D-FB

Óvodások – 250 m

Szíveskedjen a nyomtatványon bekarikázni a kategóriát és a táv hosszát.

Aláírásommal igazolom, hogy gyermekem a futóversenyen az én engedélyemmel vesz részt.

................................................................
122/2013 törvény 11 § 1 és 4 bekezdése alapján a nyomtatvány elküldésével az érintett személynek beleegyezésemet 
adom gyermekem adatainak feldolgozását.

XXII. Csicsói Falunap                                      IV. Csicsói futás

Nevezési lap:                           Rajtszám (a rendezőség tölti ki):
              

Vezetéknév: .............................................  Keresztnév: ...............................................
Születési idő (nap, hónap, év): .........................................................................................................
Lakcím (utca, házszám): ...................................................................................................................
Irányítószám: .............................................   Város, község: ...........................................................
Telefon: .......................................................   E-mail: .......................................................................

Kategória, táv hossza: Kategória, táv hossza:
Diákok -alsó tagozat, 1-4. osztály 440 m Diákok -felső tagozat, 5-9. osztály 1220 m
Lány, fiú Lány, fiú
D-AA D-FA
D-AB D-FB

Óvodások – 250 m

Szíveskedjen a nyomtatványon bekarikázni a kategóriát és a táv hosszát.

Aláírásommal igazolom, hogy gyermekem a futóversenyen az én engedélyemmel vesz részt.

................................................................
122/2013 törvény 11 § 1 és 4 bekezdése alapján a nyomtatvány elküldésével az érintett személynek beleegyezésemet 
adom gyermekem adatainak feldolgozását.


