A Szegedi Sport és Fürdők Kft. által szervezett Tavaszi hajtás kerékpáros teljesítménytúra
Részvételi Szabályzata
I. Általános rendelkezések
1.

A regisztrációval a Résztvevő kijelenti, hogy a Szegedi Sport és Fürdők Kft. (a továbbiakban

„Szervező”) által szervezett teljesítménytúra kiírását mindenben megismerte, az abban foglalt
szabályokat – és jelen részvételi szabályzatban foglaltakat - tudomásul vette és magára kötelezőnek
ismeri el.
18 éven aluli, kiskorú Résztvevő kizárólag a törvényes képviselője beleegyezésével, és a törvényes
képviselője által aláírt hozzájáruló nyilatkozattal vehet részt a túrán. /A szülői hozzájáruló
nyilatkozat tartalmazza, hogy a Szervező által szervezett túra kiírását mindenben megismerte, az
abban foglalt szabályokat tudomásul vette. A szülőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a gyermeknek
betegsége nincs, amely a mozgásban akadályozná, vagy a szabad természetben veszélyt jelentene
számára. Amennyiben a gyermeknek állandó gyógyszerre van szüksége (pl. asztma-spray, inzulin,
stb.), azt a túra során is magánál tartja, és erről a túra előtt a Szervezőt tájékoztatja. A szülői nyilatkozat
rögzíti, hogy a gyermek a szülő felelősségére vesz részt, s a Szervezőnek nem feladata a gyermek
fegyelmezése vagy a többi túrázótól eltérő bánásmód biztosítása. Szülő aláírásával elfogadottnak
tekinti, hogy amennyiben gyermeke a túrán tanúsított magaviselete nem összeegyeztethető a túrán
elvárt viselkedéssel, úgy a Szervező a kísérővel együtt kizárhatja a túra folytatásából, s ezért utólag
semmiféle anyagi felelősséggel nem tartozik.
A szülői nyilatkozat tartalmazza továbbá, hogy kiskorú gyermeke/gyermekei (18 évnél fiatalabb)
kizárólagos felügyeletét a rendezvény teljes időtartama alatt a szülő biztosítani köteles. Az eseménnyel
összefüggő bármilyen balesetért a Szervező (Szegedi Sport és Fürdők Kft.) felelősségét a jogszabályok
által megengedett legteljesebb körben kizárja, és kártérítésre nem kötelezi). Szülői
felelősségvállalási nyilatkozat a Szervezőtől kérhető.
2.

Szervező rendezvényein a Résztvevő köteles a hatályos szabályokat betartani, különösen az

úton: - az adott túraközpontból indulva az adott, a résztvevő által kiválasztott távon a teljesítménytúra
útvonalát követve. A túrák útvonal teljesítése a KRESZ-szabályok betartása mellett zajlik. Résztvevő
köteles a Szervező, illetve a képviseletükben eljáró személyek utasításait betartani!
3.

A regisztrációval a Résztvevő kijelenti, hogy az eseményre edzéssekkel készült, a táv

teljesítésére alkalmas egészségügyi állapotban van, szívérrendszeri megbetegedésben nem szenved.

4.

A Résztvevő/Résztvevő törvényes képviselője kijelenti, amennyiben a távot kerékpárral

teljesíti:
- hogy biztonságosan tud kerékpározni és a közúti kerékpározás szabályait ismeri, a KRESZ szabályait
betartja,
- hogy a teljesítménytúrára felkészült, kerékpárja jó műszaki állapotban van, a részvételre alkalmas,
- hogy tudomásul veszi, hogy a szervezők fenntartják a jogot, hogy a biztonsági szempontból nem
megfelelő állapotú és biztonságos közlekedésre alkalmatlan kerékpárral érkezőket (pl. nincs fék)
mindenféle indoklás nélkül kizárják a túráról és részükre a nevezési díj nem kerül visszatérítésre,
- hogy amennyiben a kerékpárral műszaki probléma merül fel (pl: defekt), annak megoldása a
Résztvevő feladata.
5.

A Résztvevő/Résztvevő törvényes képviselője kijelenti, amennyiben a távot kerekesszékkel

teljesíti:
- tudomásul veszi, hogy Szervező a teljesítménytúra részvételét rutinos mozgássérült személynek
ajánlja, és amennyiben szükséges a résztvevő a kísérőt biztosítja saját részére,
- hogy biztonságosan tud a kerekesszékkel közlekedni, a kerekesszékkel való közúti közlekedés
szabályait ismeri, a KRESZ szabályait betartja,
- - hogy a teljesítménytúrára felkészült, a kerekesszék jó műszaki állapotban van, a részvételre
alkalmas,
- hogy tudomásul veszi, hogy a szervezők fenntartják a jogot, hogy a biztonsági szempontból nem
megfelelő állapotú és biztonságos közlekedésre alkalmatlan kerekesszékkel érkezőket mindenféle
indoklás nélkül kizárják a túráról és részükre a nevezési díj nem kerül visszatérítésre,
- hogy amennyiben a kerekesszékkel műszaki probléma merül fel (pl: defekt), annak megoldása a
Résztvevő feladata,
- hogy a táv akadálymentes, de előre nem látható akadály, személyes vagy műszaki probléma, illetve
természeti jelenség akadályozhatja a túra teljesítését.
6.

Az eseményen a Résztvevő saját felelősségére vehet részt. Az eseménnyel összefüggő

bármilyen egészségügyi károsodásért, illetve balesetért, anyagi kárért, továbbá a helyszínre hozott
személyes vagyontárgyakért a Szervező felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb
körben kizárja, kártérítésre nem kötelezhető.

7.

A Szervező jogosult arra, hogy a nem megfelelő egészségügyi állapotban lévő indulókat

bármely időpontban kizárja teljesítménytúráról.
8.

Résztvevő a balesetek elkerülése végett a rajtnál türelmet tanúsít, teljesítménytúra során saját

és mások testi épségét nem veszélyezteti.
9.

Résztvevő köteles különösen ügyelni a természet rendjére és tisztaságára.

II. Adatvédelem
1.

Résztvevő a regisztrációs lapon található hozzájárulás megadásával egyértelműen és

kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező az adatkezelési
tájékoztatóban rögzítettek szerint kezelje.
Amennyiben a Résztvevő még nem töltötte be a 18. életévét, a személyes adatai kezeléshez törvényes
képviselője (szülei) bármelyike adhatja meg a hozzájárulást, így a kiskorú résztvevő személyes
adatainak kezeléséhez a hozzájárulást a törvényes képviselője jogosult megadni.
2.

Résztvevő/Résztvevő képviselője a regisztrációs lap aláírásával egyértelműen és kifejezetten

kijelenti, hogy a Szervező vonatkozó adatkezelési tájékoztatóját megismerte.
3.

A Résztvevő a túrához kapcsolódó adatkezelési tájékoztatót a www.szegedsport.hu oldalon, az

esemény leírásánál megismerheti.

III. Részvételi Szabályzat érvényessége
1.

Jelen szabályzat visszavonásig érvényes. A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot

bármikor megváltoztassa, amelyről haladéktalanul tájékoztatja a Résztvevőket a www.szegedsport.hu
oldalon.

Szeged, 2022.03.22.

