
Regisztrációs lap törvényes képviselők számára 
 
Alulírott ………………………………………………., mint ……………………………………………………… (születési év: ……………..) törvényes képviselője kijelentem, hogy hozzájárulok ahhoz, 
hogy az általam képviselt személy 2022. augusztus 6. szombat 18:00- 2022. augusztus 7. 6:00 között a Szegedi Sport és Fürdők Kft.(továbbiakban: Szervező) által 
megszervezésre kerülő Run4night elnevezésű spotrendezvényen (továbbiakban: Run4night) részt vegyen és a részvétellel kapcsolatosan az alábbi nyilatkozatot teszem. 

Az általam képviselt személy az alábbi távon kíván részt venni: 
 
1-14 kör   15 kör+   Ultra 10-12 h 
 
Kérjük a megfelelő válaszok aláhúzással történő megjelölését.  
 
Kijelentem, hogy a Rin4night versenykiírását és az abban foglalt részvételi szabályzatot megismertem és az abban foglaltakat elfogadom és betartom.  
 
Kijelentem továbbá, hogy az általam képviselt személy kizárólagos felügyeletét a Run4night teljes időtartama alatt biztosítom. 
 
Kijelentem, hogy az általam képviselt személynek betegsége nincs, amely a mozgásban akadályozná, vagy a szabad természetben veszélyt jelentene számára. Amennyiben 
az általam képviselt személynek állandó gyógyszerre van szüksége (pl. asztma-spray, inzulin, stb.), azt a Run4night alatt is magánál tartja, és erről a Szervezőt és a 
felügyeletét ellátó személyt tájékoztatja/tájékoztatom.  
 
Tudomásul veszem, hogy a Run4night rendezvényen az általam képviselt személy a saját felelősségemre vesz részt, ha azon bármilyen baleset, sérülés, illetve egyéb anyagi 
kár éri, a Szervező felé semmilyen kárigénnyel nem lépek fel, a Run4night rendezvénnyel összefüggésben keletkező bármilyen balesetért a Szervező felelősségét a 
jogszabályok által megengedett legteljesebb körben kizárom, és kártérítésre nem kötelezem.  
 
Tudomásul veszem, hogy a Szervezőnek nem feladata az általam képviselt személy felügyelete/fegyelmezése vagy a többi résztvevőtől eltérő bánásmód biztosítása, így 
elfogadom, hogy amennyiben az általam képviselt személy magatartása nem összeegyeztethető a rendezvény során elvárt viselkedéssel, úgy a Szervező a felügyeletét ellátó 
személlyel együtt kizárhatja, s ezért utólag semmiféle anyagi felelősséggel nem tartozik. 
 

  Kijelentem, hogy önkéntes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az általam képviselt személy jelen nyilatkozatban megadott adatait a 
Szervező a Run4night való részvétellel kapcsolatosan az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje. 

 
  Kijelentem, hogy önkéntesen, egyértelmű és kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Run4night rendezvényen az általam képviselt személyről kép – 

és filmanyagok (továbbiakban: felvételek) készüljenek. Kijelentem, hogy az elkészült felvételek elkészítéséért ellenszolgáltatást nem kérek. 

 
  Kijelentem, hogy hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az Adatkezelési tájékoztató szerint az Adatkezelő a Run4night rendezvényről történő tájékoztatás, a futás, 

sport népszerűsítése céljából az általam képviselt személyről készült felvételeket a weblapján, facebook oldalán közzétegye. Kijelentem, hogy a felvételek 
felhasználásáért ellenszolgáltatást nem kérek. 

 
Kérjük amennyiben hozzájárul a fentiekhez a jelölőnégyzetet pipálja ki.  
 
A jelen regisztrációs lap aláírásával kijelentem, hogy a Szegedi Sport és Fürdők Kft. adatkezelési tájékoztatóját megismertem és az abban foglaltakat elfogadom. 
 
Szeged, 2022. ………..          
             …………………………………………………. 
             résztvevő törvényes képviselőjének aláírása 


