Пријава за учество на велосипедската прошетка
за малолетно лице
„Културното наследство низ Струмичко Поле“ 2015
Име и презиме:

____________________________

Контакт е‐пошта:

____________________________

Контакт телефон:

____________________________

Матичен број (потребен за осигурување):

____________________________

Вид на рута:

а) рамна рута

б) висока рута

Учествуваш со:

а) сопствен превоз

б) организиран превоз

Со пријавување за учество на велосипедскиот настан „Културното наследство низ
Струмичко Поле“ разбирам дека:
 Учесникот доброволно се вклучува во настанот.
 Учесникот ќе ја штити животната средина со тоа што нема да фрла ѓубре.
 Учесникот е во добра психичка и физичка состојба која овозможува тој слободно да
учествува на настанот.
 Се претпоставува дека секој учесник умее да вози велосипед, поради што секој учесник е
одговорен за правилно и сигурно движење со својот велосипед.
 Овој настан се одвива во отворена и јавна околина и дека секој учесник е одговорен за
својата безбедност и безбедноста на другите учесници.
 Учесникот се согласува да ги следи напатствијата кои организаторите може да ги дадат,
вклучувајќи ги и тие со намера да се заштити неговата лична безбедност и безбедноста на
другите.
 Учесникот разбира дека организаторите превзеле мерки за безбедност и разбира дека
може да се појават непредвидени ситуации за што ги прифаќа сите ризици вклучувајќи ја
можноста да биде во ситуации кои може да предизвикаат физичка или психичка штета или
повреда и било какви последици од несреќи со возило од било кој тип, животни, луѓе или
други ситуации кои може да се случат, ослободувајќи ги организаторите од било каква
одговорност.
 Учесникот е волен да биде во било кој или сите фото/видео/аудио записи кои може да ги
направат организаторите за време на настанот. Понатаму, ги авторизира организаторите за
употреба на слики и глас каде е вклучен потписникот, на начин и време како што сметаат
организаторите, без било каква должност или одговорност за нив.
 Организаторите го задржуваат правото да направат измени на планот и програмата,
особено ако тоа е поради безбедносни причини.
 Учеството на настанот се потврдува со испраќање на оваа пријава на
strumickopole@inicijativi.org.mk и плаќање на котизацијата за учество.
 Учесникот доброволно ги приложува своите лични податоци за потребите на успешна
организација на настанот.
 Учесникот ги разбира погоре истакнатите точки.
Родител/старател:
Потпис на родителот ____________________________
Име и презиме

____________________________

Датум ____________________

Котизацијата за настанот можете да ја уплатите на сметката на Здружението на граѓани
„Одржливи иницијативи“ од Скопје, погледнете го примерот.

пример уплатница за регуларна котизација (после 22 август)

пример уплатница за рана котизација (пред 22 август) и за екипи






Организираниот превоз можете да го платите со истата уплатница, со тоа што ќе
додадете уште 560 денари над котизацијата.
Деца до 14 години не плаќаат котизација, но плаќаат превоз доколку користат.
Може на една уплатница да се уплатат котизации за повеќе лица, при тоа ве молиме да
ни испратите е‐порака со објаснување на strumickopole@inicijativi.org.mk
Пријавите
ни
ги
испратите
најпрво
скенирани/фотографирани
на
strumickopole@inicijativi.org.mk, а при регистрацијата на денот на настанот ни ги
достававувате во оригинал.

