
 

 
 
 
 
 

 

Jóga kihívás 2022 

Szegedi Sport és Fürdők Kft. (továbbiakban: Szervező) három programból (továbbiakban: Program) álló 

jóga kihívást (továbbiakban: Kihívás) szervez az alábbiak szerint. 

Naplementés rooftop soft 

flow jóga a Tiszavirágban  

Kittivel és Borival  

Időpont: 2022. június 

1. szerda 19:00-20:30 

Helyszín: Tiszavirág 

Sportuszoda (6723 Szeged, 

Etelka sor 3.) 

kezdők, középhaladók 

és haladók részére 

Gerincjóga az Anna Fürdő 

udvarban Kittivel és 

Borival 

Időpont: 2022. július 

22. péntek 17:30-

19:00 

Helyszín: Anna Fürdő 

(6720 Szeged, Tisza Lajos 

krt. 24.) 

kezdők, középhaladók 

és haladók részére 

Gyertyafényes stresszoldó 

jóga a Városi Sportuszoda 

napozó teraszán Emesével 

Időpont: 3. 2022. 

augusztus 17., szerda 

20:00-21:30 

Helyszín: Városi 

Sportuszoda (6726 Szeged, 

Temesvári krt. 33) 

kezdők, középhaladók 

és haladók részére 

 

A Kihívás programjain való részt vétel regisztrációhoz kötött. Regisztrálni előzetesen online a 

www.portal.szegedsport.hu oldalon és az esemény napján a helyszínen lehetséges. 

Javasoljuk az online előzetes regisztrációt, tekintettel arra, hogy az egyes programokon korlátozott a 

férőhelyek száma. 

 

A Kihívás egyes programjaira külön szükséges regisztrálni. 

 

A részvételi díj előzetes online regisztráció esetén: 2000,- Ft/fő/program 

A részvételi díj a helyszínen: 2500,- Ft/fő/program 

 

A részvételi díj tartalmazza: 

• programon való részvétel  

• a helyszínül szolgáló létesítményekben található uszodák használata az alábbiak szerint:  

Tiszavirág Sportuszoda uszodahasználata (wellness nélkül), az Anna Fürdő és a Városi Sportuszoda 
uszodahasználata egyszeri alkalommal, 2022. augusztus 31-ig attól függően, hogy a részt vevő melyik 
létesítményben vesz részt a rendezvényen, csak az használható, ahol részt vesz. 

• frissítés: ásványvíz, müzli 

 

Aki mind a 3 programon részt vesz, Szegedsport ajándékcsomagot kap és ezen felül részt vesz egy 

sorsoláson ahol egy fő az alábbi ajándékcsomagot nyerheti meg:  

Sorsolásra kerülő ajándékcsomag 

- Biocity 20.000 Ft értékű ajándékcsomag  
- Yogazone 5 alkalmas jógabérlet értéke: 8 000 Ft 
- Városi Soportcsarnok Everfit Lifestyle Center csoportos edzés 6 alkalmas bérlet, értéke: 9 500 Ft. 

  

További információk: A Kihívással kapcsolatosan amennyiben további kérdései lennének a Szervezőhöz 
a Szerevező alábbi elérhetőségein érdeklődhet és weboldalán, a Facebookon létrehozott eseménynél 

http://www.portal.szegedsport.hu/
http://www.portal.szegedsport.hu/


 

 
 
 
 
 

további információkat találhat. (tel.: + 36 62 549 979, e-mail: info@szegedsport.hu, weblap: 
www.szegedsport.hu) 

 

A Kihívás Részvételi Szabályzata 

I. Általános rendelkezések 

1. A regisztrációval a Résztvevő kijelenti, hogy a Szegedi Sport és Fürdők Kft. (a továbbiakban 
„Szervező”) által szervezett Kihívás 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 regisztrációs lappal vehet részt. A regisztrációs lap tartalmazza, hogy a Szervező 
által szervezett Kihívás kiírását mindenben megismerte, az abban foglalt szabályokat tudomásul vette. A 
törvényes képviselőnek/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 
Programon történő részvétel során is magánál tartja, és erről Program előtt a Szervezőt tájékoztatja.  
A szülői nyilatkozat rögzíti, hogy a gyermek a szülő felelősségére vesz részt és a Szervezőnek nem feladata 
a gyermek fegyelmezése vagy a többi résztvevőtől eltérő bánásmód biztosítása.  
A programmal 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.  
Résztvevő köteles a Szervező, illetve a képviseletükben eljáró személyek utasításait betartani! 
 
3. A regisztrációval a Résztvevő kijelenti, hogy edzettséggel bír és a program teljesítéséhez alkalmas 
egészségügyi állapotban van, szívérrendszeri megbetegedésben nem szenved. 
 
4. A Résztvevő saját felelősségére vehet részt a Jógán. 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. 
 
5. A Szervező jogosult arra és a Résztvevő tudomásul veszi, hogy a nem megfelelő egészségügyi 
állapotban lévő és a nem megfelelő viselkedést tanúsító indulókat bármely időpontban kizárja . 
 
 
6. Résztvevő a balesetek elkerülése végett a programon való részvétel során, az órák kezdetekor 
türelmet tanúsít, a Sportnapon történő részvétel során saját és mások testi épségét nem veszélyezteti. 
 

II. Adatvédelem 

7. Résztvevő a regisztrációs lap aláírásával egyértelműen és kifejezetten kijelenti, hogy a Szervező 
vonatkozó adatkezelési tájékoztatóját megismerte.  
 

III. Részvételi Szabályzat érvényessége 

8. A jelen szabályzat mindhárom Program esetében érvényes a visszavonásig érvényes.  
9. A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot bármikor megváltoztassa, amelyről 
haladéktalanul tájékoztatja a Résztvevőket a www.szegedsport.hu oldalon. 

mailto:info@szegedsport.hu
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Szeged, 2022. május 9. 

 


