
 Organizačné pokyny výjazdu SAZ pre podujatie „50th Internationales 

Franz-Schuster-Memorial“ konaného dňa 05.06.2022 vo Schwechate 
 

Podujatia sa  zúčastňujú pretekári  podľa priloženého zoznamu  účastníkov. 

Odchod  pretekárov a trénerov. 

Nové sídlo SAZ Junácka 6, 831 04  Bratislava, parkovisko pred hlavným vchodom na štadión 

Interu (vedľa obchodného domu Vivo) o 10 hod. odchod autobusu dňa 05.06.2022 (nedeľa). 

 Do miesta  zrazu sa pretekári a tréneri dopravia individuálne. S ohľadom na obmedzený 

počet miest v autobuse je možné dopravu z Bratislavy do Schwechatu zabezpečiť  30 

pretekárom a trénerom. Tréneri svoj záujem  o cestovanie s výpravou, prosím ohlásiť 

vedúcim výjazdu.  Ak niekto z pretekárov cestuje individuálne, prosíme oznámiť túto 

skutočnosť vedúcemu podujatia. Predpokladaný  odchod autobusu zo Schwechatu je 

plánovaný po skončení pretekov cca o 19.00 hod. 

Prihlášky 

 Výber pretekárov je prihlásený na  podujatie cez SAZ. Prihlásení sú všetci pretekári na 

zozname  výberu pretekárov v uvedených disciplínach. 

Poistenie 

Poistení sú všetci účastníci výjazdu uvedení v zozname. 

Stravovanie 

Pretekári a tréneri  majú v mieste pretekov organizátorom zabezpečený obed. 

Na zraz si prineste vlastnú, alebo oddielovú pretekársku výstroj.  

Nezabudnite si so sebou zobrať občiansky preukaz alebo pas  a kartu poistenca . 

Pretekári sú povinní riadiť sa pokynmi vedúceho podujatia a pokynmi trénerov. 

Informovaný súhlas rodiča si jednotliví pretekári vytlačia a podpísaný rodičom ho odovzdajú 

pri nástupe do autobusu vedúcemu výpravy.  

Ak sa daného podujatia z akéhokoľvek dôvodu nemôžete zúčastniť, alebo cestujete 

individuálne, oznámte danú skutočnosť vedúcemu podujatia. 

V prípade potreby ďalších informácií sa skontaktujte s vedúcim výpravy: 

Milan Laurenčík tel. 0917 536 928 

 

 

 



Informovaný súhlas rodiča (zákonného zástupcu) 

Meno a priezvisko pretekára.................................................................................... 

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol informovaný o organizovaní horeuvedenej  

akcie /internationales Franz-Schuster-Memorial konaného dňa 05.06.2022 vo Schwechate/ 

a riadne poučený o dôsledkoch môjho súhlasu. 

S tým, aby sa tejto akcie zúčastnil/zúčastnila môj syn/moja dcéra súhlasím – nesúhlasím* 

Dňa............................................................. 

Meno a priezvisko rodiča................................. 

Podpis rodiča.................................................. 

* nehodiace sa prečiarknite 

 

 

 

 


