
IZJAVA
o osobnoj odgovornosti

Umag, 17. travnja 2021.

Za maloljetne osobe, izjave potpisuje roditelj ili staratelj.

IZJAVA
ispitanika

� sam zdrav/a i sposoban/na za natjecanje u podvodnom ribolovu i na ovom natjecanju nastupam na vlastitu
odgovornost

� ako se osjetim psihofizički nesposobnim/om za natjecanje, obvezujem se o tome odmah izvijestiti službenog
liječnika, glavnog suca i rukovodstvo natjecanja

� mi nije poznato da sam imao/la akutne ili kronične bolesti srca, dišnog sustava ili neka druga oboljenja koja bi
bila prepreka mojem sudjelovanju na natjecanju

� ne uzimam lijekove koji bi mogli izazvati poteškoće za vrijeme ronjenja ili ograničiti moje sposobnosti na bilo
koji način za vrijeme trajanja natjecanja

Potpisujući ovu izjavu osobno preuzimam svu odgovornost za bilo kakve posljedice ili štete koje bi mogle nastati
pri dolasku, odlasku i nastupu na ovom natjecanju, te od organizatora, domaćina i svih pojedinaca uključenih u
organizaciju obog natjecanja neću tražiti nikakvu odgovornost i potraživati naknadu štete.

� sam upoznat/a s rizicima i opasnostima koje ronjenje na dah i podvodni ribolov nose, kao i s mjerama
sigurnosti koje je poduzeo organizator

Izjavljujem da:

� se obvezujem pridržavati se propozicija i pravilnika o provođenju natjecanja u podvodnom ribolovu, te se
obvezujem poštivati odluke glavnog suca i rukovodstva natjecanja

o privoli za davanje i obradu osobnih podataka u svrhu nastupa na 4. Kupu Istre u podvodnom ribolovu.

Suglasan/na sam da se fotografije i rezultati s natjecanja objave na društvenim mrežama i web stranici
organizatora i HSSRM, ustupe novinskim i televizijskim kućama te web portalima za dalju objavu.

U skladu s člankom 7. Uredbe EU 2016/679 Hrvatskom savezu za sportski ribolov na moru za
davanje, obradu i ustupanje trećim osobama osobne podatke, a u svrhu nastupa na gore navedenom natjecanju
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