
Regisztrációs lap 
 

Alulírott ……………………………………………………… (születési év: ……………..) kijelentem, hogy a 2022. március 20. napján, a Szegedi Sport és Fürdők Kft.(továbbiakban: 
Szervező) által megszervezésre kerülő Sziki Teljesítménytúra elnevezésű spotrendezvényen (továbbiakban: Sziki Teljesítménytúra) részt kívánok venni és a Sziki 
Teljesítménytúrán való részvétellel kapcsolatosan az alábbi nyilatkozatot teszem. 
 
Az alábbiak szerint, az alábbi távon kívánok részt venni a Sziki Teljesítménytúrán: 
 
  gyalogosan/futva        kerékpárral 
 

30 km   17 km   8 km         25,5 km   15 km   7,5 km

Kutyával kerül a táv teljesítésre:   igen  nem 
 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az alábbi kérdések közül bármelyikre igennel válaszolok a Sziki teljesítménytúrán nem vagyok jogosult részt venni. 

• Volt-e bármilyen heveny megbetegedése az elmúlt 2 héten?        igen   nem 
• Van-e 37,5 oC fölötti láza?           igen   nem 
• Van-e köhögése jelenleg?           igen   nem 
• Fáj-e a torka jelenleg?            igen   nem 
• Érzékelt-e szaglás vagy ízérzés vesztést?          igen   nem 
• Volt-e kapcsolatban az elmúlt két hétben olyan személlyel, akinek a fenti panaszai voltak?    igen   nem 
• Járt-e az elmúlt 2 hétben olyan területen, amely magas rizikójú a COVID-19 betegségre?    igen   nem 
• Dolgozik-e idősotthonban, vagy egészségügyben, ahol COVID-19 fertőzötteket vagy légúti betegségben  

szenvedőket látnak el?            igen   nem 
• Volt-e kapcsolatban az elmúlt két hétben olyan személlyel, akinek igazolt COVID-19 betegsége volt?   igen   nem 
• Az Önnel egy háztartásban élők között volt-e van-e COVID-19 fertőzött/beteg, vagy észlel-e bárki 
• COVID-19-re jellemző tüneteket (láz, köhögés, torokfájás, szaglás vagy ízérzés vesztés)?    igen   nem 

 
Kérjük a megfelelő válaszok aláhúzással történő megjelölését.  
 
Kijelentem, hogy a Sziki Teljesítménytúra kiírását és részvételi szabályzatát megismertem és az abban foglaltakat elfogadom és betartom.  
 
Tudomásul veszem, hogy a Sziki Teljesítménytúrán 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 Sziki Teljesítménytúrával 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 a Sziki 
Teljesítménytúrán való részvétellel kapcsolatosan az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje. 

 
  Kijelentem, hogy önkéntesen, egyértelmű és kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Sziki Teljesítménytúrán 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 szerinti Adatkezelő a Sziki Teljesítménytúráról történő tájékoztatás, 

népszerűsítés céljából a felvételeket a weblapjukon, facebook oldalukon közzétegyék. 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. március 20.           …………………………………………………. 
                      résztvevő aláírása 


