
 

 

Részvételi szabályzat 

A Szegedi Sport és Fürdők Kft. által szervezett 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 kerékpáros teljesítménytúra kiírását 

mindenben megismerte, az abban foglalt szabályokat – és jelen részvételi 

szabályzatban foglaltakat - tudomásul vette és magára kötelezőnek ismeri el. 14 

éven aluli Résztvevő kizárólag a törvényes képviselője beleegyezésével, és a 

törvényes képviselője által aláírt nyilatkozattal, miszerint a Szervező által 

szervezett túra kiírását mindenben megismerte, az abban foglalt szabályokat 

tudomásul vette, vehet részt a túrán. 14 éven aluli résztvevő kizárólag szülői 

felügyelettel vehet részt a túrán. Szülői felelősségvállalási nyilatkozat a Szervezőtől 

kérhető. 
2. Szervező rendezvényein a Résztvevő köteles a hatályos KRESZ szabályait 

szigorúan betartani, különösen az úton: 

- az adott iskolából indulva az adott kerékpáros teljesítménytúra útvonalát követve, 

- ahol van kerékpáros út, ott azon kell kerékpározni, 

- fejvédő és láthatósági mellény használata erősen ajánlott, 

- fülhallgató használata TILOS!!! 

A túrák útvonal biztosítással, a szabályok fenntartása mellett zajlanak. Résztvevő 

köteles a Szervezők, illetve a képviseletükben eljáró személyek utasításait betartani! 

A Résztvevő kizárólag biztonságos közlekedésre alkalmas kerékpárral vehet részt a 

túrán (két működő fék, felfújt kerekek, prizma, lámpa, esetleg pumpa és pótgumi).  

3. A regisztrációval a Résztvevő kijelenti, hogy az eseményre edzéssekkel készült, a 

táv teljesítésére alkalmas egészségügyi állapotban van, szívérrendszeri 

megbetegedésben nem szenved. 

 

 



 

 

4. 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. 

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

indulókat bármely időpontban kizárja a kerékpáros teljesítménytúráról. 

6. Résztvevő a balesetek elkerülése végett a rajtnál türelmet tanúsít, a kerékpáros 

teljesítménytúra során saját és mások testi épségét nem veszélyezteti.  

7. Résztvevő köteles különösen ügyelni a természet rendjére és tisztaságára. 

8. A regisztráció elküldésével a Résztvevő hozzájárul, hogy róla az eseményen hang, 

film-, és képanyagok készüljenek, és azokat a Szervező reklám célokból – időben és 

térben korlátlanul – valamennyi felhasználási módra nézve felhasználni jogosult, és 

ezért Résztvevő ellenszolgáltatást nem kér. 

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, 2019. április 14. 
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