
Regisztrációs lap törvényes képviselők számára 
 
Alulírott ………………………………………………., mint ……………………………………………………… (születési év: ……………..) törvényes képviselője kijelentem, hogy 
hozzájárulok ahhoz, hogy az általam képviselt személy a 2020. november 08. napján, a Szegedi Sport és Fürdők Kft.(továbbiakban: Szervező) által 
megszervezésre kerülő Öreg Kőrössy gyalogos teljesítménytúra (továbbiakban: teljesítménytúra) elnevezésű spotrendezvényen az alábbiakban megjelölt távon 
részt vegyen és a teljesítménytúrán való részvétellel kapcsolatosan az alábbi nyilatkozatot teszem. 
 
Választott túratáv:   6 km   12 km   28 km 
 

Kutyával teljesíti a távot:  igen      nem 
 

Fitt Family tag vagyok:   igen      nem 
 

 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az alábbi a gyermekre vonatkozó kérdések közül bármelyikre igennel válaszolok, gyermekem a rendezvényen nem 
jogosult részt venni. 

 
• Volt-e bármilyen heveny megbetegedése a gyermekének az elmúlt 2 héten?      igen   nem 
• Van-e 37,5 oC fölötti láza a gyermekének?         igen   nem 
• Van-e köhögése jelenleg a gyermekének?          igen   nem 
• Fáj-e a torka jelenleg a gyermekének?         igen   nem 
• Érzékelt-e szaglás vagy ízérzés vesztést a gyermeke?        igen   nem 
• Volt-e kapcsolatban a gyermeke az elmúlt két hétben olyan személlyel, akinek a fenti panaszai voltak?  igen   nem 
• Járt-e az elmúlt 2 hétben a gyermeke 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 a gyermeke az elmúlt két hétben olyan személlyel, akinek igazolt COVID-19  

betegsége volt?             igen   nem 
• A gyermekével 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 teljesítménytúra kiírását és részvételi szabályzatát megismertem és az abban foglaltakat elfogadom és betartom.  
 
Kijelentem továbbá, hogy az általam képviselt személy kizárólagos felügyeletét a teljesítménytúra teljes időtartama alatt biztosítom. 
 
Kijelentem, hogy az általam képviselt személynek betegsége nincs, amely a mozgásban akadályozná, vagy a szabad természetben veszélyt jelentene számára, a 
gyalogláshoz szükséges közlekedési ismereteket elsajátította. Amennyiben az általam képviselt személynek állandó gyógyszerre van szüksége (pl. asztma-spray, 
inzulin, stb.), azt a teljesítménytúra során is magánál tartja, és erről a teljesítménytúra előtt a Szervezőt és a felügyeletét ellátó személyt 
tájékoztatja/tájékoztatom.  
 
Tudomásul veszem, hogy a teljesítménytúrán az általam képviselt személy a saját felelősségemre vesz részt, ha azon bármilyen baleset, sérülés, illetve egyéb 
anyagi kár éri, a Szervező (Szegedi Sport és Fürdők Kft.) felé semmilyen kárigénnyel nem lépek fel és a teljesítménytúrával 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 a teljesítménytúrán tanúsított magaviselete nem összeegyeztethető a túrán elvárt 
viselkedéssel, úgy a Szervező a felügyeletété ellátó személlyel együtt kizárhatja a teljesítménytúra folytatásából, 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 teljesítménytúrával kapcsolatosan az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje. 

 
  Kijelentem, hogy önkéntesen, egyértelmű és kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a teljesítménytúra során 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 szerinti Adatkezelő a teljesítménytúráról történő tájékoztatás, 

népszerűsítés céljából általam képviselt személyről készült felvételeket a weblapjukon, facebook oldalukon közzétegyék.  
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, 2020. november 08.          
             …………………………………………………. 
             résztvevő törvényes képviselőjének aláírása 


