
Regisztrációs lap 
 

Alulírott ……………………………………………………… (születési év: ……………..) kijelentem, hogy a 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 kívánok venni 
és a részvétellel kapcsolatosan az alábbi nyilatkozatot teszem. 
 
Az alábbi távon kívánok 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.  
 
Tudomásul veszem, hogy a Run4night-on a saját felelősségemre veszek részt, ha azon bármilyen baleset, sérülés, illetve egyéb anyagi kár ér a Szervező felé semmilyen 
kárigénnyel nem lépek fel és a Run4night rendezvénnyel összefüggésben keletkező bármilyen balesetért a Szervező felelősségét a jogszabályok által megengedett 
legteljesebb körben kizárom, és kártérítésre nem kötelezem.  
 

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

 
  Kijelentem, hogy önkéntesen, egyértelmű és kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Run4night rendezvényen személyemről 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 sport, futás népszerűsítése céljából a felvételeket a weblapján, facebook oldalán közzétegye. Kijelentem, hogy a felvételek felhasználásáért 
ellenszolgáltatást nem kérek. 

 
  Kijelentem, hogy önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló, külső befolyástól mentes hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Szervező részemre 

rendszeres tájékoztató és reklámot is tartalmazó hírlevelet küldjön az alábbi e-mail címemre adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint. e-mail cím: 
………………………………………… 

 
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 aláírása 


