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ŽÁDOST O UDĚLENÍ TITULU/ZÁŠTITY AKCE 
CZECH FREESTYLE BMX ASSOCIATION 

 
 
CZECH FREESTYLE BMX ASSOCIATION, Z.S. (dále jen “asociace”) 

IČO: 03757323 

Sídlo: Zeyerova 2609/5, 767 01, Kroměříž 

Předseda spolku: Zdeněk Šafařík., telefon: 731 198 183, e-mail: safarik@cfba.cz 

Spolek je vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl L, vložka 10031 

Webová adresa: https://www.facebook.com/czechfreestylebmxassociation 

Tiskové zprávy a vizuály posílat na e-mail: safarik@cfba.cz 

ŽADATEL:  

Jméno a příjmení organizátora závodu (společnost): …………………………………………..………. 

Trvalá adresa pobytu (sídlo společnosti): …………………………………………..………………………… 

Rodné číslo: …………………………………………………… IČO: …………………………………….…………..… 

Telefon: ………………………………………………………… E-mail: ……………………………………………….. 

 

INFORMACE O AKCI (ZÁVODU): 

Název akce / závodu: …………………………………………..……………………………………………………… 

Datum konání akce: …………………………………………..……………………………………………………… 

Adresa konání akce: …………………………………………..……………………………………………………… 

Disciplína: ………………………………………………………… Kategorie: ……………………………………. 

 

PODMÍNKY A PRAVIDLA UDĚLENÍ TITULU MISTRA ČR: 
 

- Žadatel je organizátorem akce/závodu. 

- Žadatel zodpovídá za kvalitu organizace závodu. 

- Žadatel je plně zodpovědný za bezpečnost sportovců, kteří se zúčastní závodu a za případně škody na 

zdraví či majetku třetích osob. Asociace nezodpovídá za škody na zdraví či majetku sportovců, kteří se 

zúčastní závodu. 

- Titul může být udělen pouze občanům České republiky. 

- Žadatel je povinen konat  tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno titulu a asociace. 

- Schválením a podpisem této žádosti žadatel získává možnost udělit Titul Mistra ČR v dané disciplíně, 

kategorii a v daném roce. 

 
Žadatel je povinen zajistit: 
 

- Služby záchranné zdravotní služby v době konání závodu. 

- Výrobu poháru a medailí pro vítěze závodu. 
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- Včasnou a kompletní propagaci závodu mezi komunitu sportovců a širokou veřejnost včetně výroby 

plakátu (nejpozději měsíc před konáním závodu).  

- Umístění loga asociace na veškeré tiskoviny k závodu (plakát, leták, billboard...). 

- Veškeré tiskové zprávy, výsledky závodu a další důležité informace posílat na kontaktní e-mail asociace: 

safarik@cfba.cz. Informace o závodu budou zveřejněny na FB asociace. 

- Zveřejnění výsledků závodu s kompletní listinou závodníků nejpozději následující den po uskutečnění 

závodu. 

- Zveřejnění reportu ze závodu a fotogalerie nejpozději do 5 dní od termínu konání závodu.  

 

 
V případě porušení podmínek a pravidel pro udělení titulu Mistra ČR uvedených výše je asociace 
oprávněna odebrat přidělený titul žadateli a účastníkům závodu. 
 
 
V.......................... dne.................... 
 
 
 
_____________________________ 
Razítko a podpis žadatele 
 

Svým vlastnoručním podpisem souhlasím a beru navědomí výše uvedené informace. 

 

 

 

 
VYJÁDŘENÍ CZECH FREESTYLE BMX ASSOCIATION, Z.S.: 
S udělením titulu Mistra ČR 2015 na základě výše uvedených podmínek: 

 

S O U H L A S Í       N E S O U H L A S Í 

 

 

V..................................dne.................................. 

 

 

 

--------------------------------------------------------- 

CZECH FREESTYLE BMX ASSOCIATION, Z.S. 
Zdeněk Šafařík., předseda 
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