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Felelősségvállalási nyilatkozat

Alulírott,………………………..…………………………........…….,
(születési
hely.……………………………………,
szül.idő.……………………………………,
lakcím:…………………………………………,
e-mail:…………………………..,
telefonszám:……………………………………a továbbiakban: nevező vagy versenyző), kijelentem, hogy a
Kisgyónban szervezett terepfutó versenyen (továbbiakban: verseny) saját felelősségemre indulok. A
nevező ezúton nyilatkozik arról, hogy egészségi állapota megfelel a versenyen való részvétel
feltételének és elfogadja, hogy a verseny rendezői bármelyik versenyző versennyel összefüggésben
keletkezett egészségkárosodásáért, káraikért kártérítésre nem kötelezhetők.
A regisztrációnál elküldött adatok a valóságnak megfelelnek, azok tárolásához és a rendezvényeken
való felhasználásához a versenyző hozzájárul. A versenyző büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti,
hogy a nevezésnél megadott adatai a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a versenyen indulók a kijelölt versenypályát nem hagyhatják el.
Amennyiben a kutyás futamban vesz részt, úgy a versenyző nyilatkozik, hogy idomított, békés
természetű kutyával indul a futóversenyen. A kutya hámmal, beülővel (a versenyző derekára van
rögzítve a póráz vége) vesz részt a versenyen. A versenyző nyilatkozik, hogy a kutya eü-i állapota
megfelelő és rendelkezik a kötelező oltásokkal. Tudomásul veszi a versenyző, hogy a kutya
viselkedéséért – esetleges károkozásáért, balesetért - kizárólagosan a versenyző felel, a szervezőt a
kutyával kapcsolatosan semmilyen felelősség sem terheli.
A versenyző tudomásul veszi, hogy a verseny útvonalán Tilos a környezet rongálása, károsítása és a
szemetelés. Ezen szabály megszegése esetén a versenyző az általa okozott kárért kártérítéssel tartozik.
A nevező tudomásul veszi, hogy a nevezési díj biztosítást nem tartalmaz. A versenyen nyert díjakat az
eredményhirdetésen, személyesen lehet átvenni. A versenyző - jelen nyilatkozat aláírásával
kifejezetten - hozzájárul ahhoz, hogy a versenyen róla készült képi-, hang-, és filmfelvételek külön
jóváhagyás nélkül felhasználásra kerüljenek, azt a rendezők szabadon felhasználhatják reklám és egyéb
kommunikációs anyagaikban (pl. óriásplakát, szórólap) azokért külön díjazás semmilyen címen nem
illet. Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintett hozzájárulása. A nevező
tudomással bír arról, hogy a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése
elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések
szerint gyakorolhatja.
A szervezők az útvonalra és az időpontra vonatkozó változtatás jogát fenntartják.
Rajtszám: .............................................................
Baleset esetén értesítendő személy neve és telefonszáma: .............................................................

Kelt, ……………………., 2022. ……….. hó ………….nap

Versenyző aláírása: .............................................................

