
Přihláška  kategorie  HEAVY 
(balistická ochrana -  pláty,  libovolná přilba) 

SELECTION CUP 2019 

Povinné náležitosti přihlášky 

Jméno, příjmení : 

Datum a místo narození:  

Číslo zbrojního průkazu včetně skupin: 

Ráže zbraní používaných při závodu: 

Velikost trička: 

- Požadované údaje registrace musí závodník zaslat na e-mail: cup2019@selection-armory.cz, do předmětu zprávy
uvést: Registrace SC2019 - jméno, příjmení –HEAVY  (vzor: Registrace SC2019, Petr Novák - HEAVY)

- Součástí registrace je zároveň zaplacení startovního poplatku bankovním převodem ve výši2 700,- Kč pro kategorii 
HEAVY. Číslo účtu: 223223308/5500 , variabilní symbol: 2019, zpráva pro příjemce: HEAVY

- Registrace je platná až po jejím zaplacení, a to částkou platnou v den platby, která je v plné výši připsána na účet
organizátora závodu: SELECTION ARMORY

- Závodníkům bude následně zasláno potvrzení platby a registrace do závodu SELECTION CUP 2019.

- STORNO registrace není možné provést

- Závodník získává v našem obchodě registrační slevu 10% v SELECTION STORE (https://www.selection-store.cz/cs/)
a 5%v SELECTION ARMORY (https://www.selection-armory.cz/). Sleva  platí  od  zaplacení  registračního  poplatku
do  30.9.2019

- Slevu není možné kombinovat

- Tričko lze vyzvednout v den závodu v místě prezence.

- Registrace závodu začíná dnem vyvěšení na webových stránkách www.selection-armory.cz, www.selection-
store.cz, fb stránkách SELECTION a v kamenné prodejně SELECTION STORE - ARMORY. Registrace je uzavřena dne
20.8.2018 nebo naplněním kapacity závodu.

- Kontaktní telefon v případě problému při registraci: +420 602 338 602
V souladu s čl. 24 a násl. nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
uděluji souhlas obchodní společnosti SELECTION SERVICES s.r.o. se sídlem Na Březince 1514/13, Praha 5-
Smíchov identifikační číslo: 03184030 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl
C , vložka 228418 (dále jen "správce") pro účely soutěže Selection Armory CUP 2018 a další zpracování nezbytné v
souladu se Zákonem o účetnictví. Nutné údaje, které budeme na základě vašeho souhlasu zpracovávat zahrnují
jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, telefon, email, číslo zbrojního průkazu.

SELECTION SERVICES, s.r.o, Na Březince 1513/13, Praha 5 - 150 00, IČO: 03184030, DIČ:CZ03184030 
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