
Játékos Nyilatkozat 
Alulírott 

 

Név:…………………………………………………………………………………………….. 

Születési idő:…………………………………………………………………………………… 

Lakcím:………………………………………………………………………………………… 

Anyja születéskori neve:……………………………………………………………………….. 

Személyi igazolvány száma:…………………………………………………………………… 

(továbbiakban Játékos) 

 

kijelenti, hogy a Strandsportok Napja versenyein (Továbbiakban: Torna) kizárólag saját felelősségére 

vesz részt.  
 

A Játékos kijelenti, hogy tudatában van annak, hogy Torna mérkőzésein sérülést szenvedhet, amelynek 

elkerülése érdekében minden Tőle telhetőt megtesz, ezért  

• a jelen Nyilatkozat aláírásával a Játékos nyilatkozik, hogy a Tornán való részvételre alkalmas, 

kifogástalan egészségügyi állapotban van, és nem ismert előtte semmilyen betegség, amely a 

részvételét akadályozná vagy korlátozná.  

• a Játékos igazolja, hogy rendszeresen ellenőrizteti egészségi állapotát és edzésekkel felkészült 

a Tornán való részvételre.  

A Játékos kijelenti, hogy amennyiben a fenti körülmények bármelyikéből fakadóan kár, személyi vagy 

sportsérülés, vagy a Torna alatt nem a fentiekből következő bármilyen személyi vagy sportsérülés éri 

semmilyen kárigénnyel vagy követeléssel nem él a Torna Szervezőjével szemben.  
 

A Játékos kijelenti, hogy Torna során keletkezett bárminemű további anyagi vagy nem anyagi kár (pl.: 

lopásból, a helyszín műszaki állapotából, természeti katasztrófából, stb. eredő) éri semmilyen 

kárigénnyel vagy követeléssel nem él a Torna szervezőivel szemben.  
 

A Játékos kijelenti, hogy megismerte és magára nézve kötelezőnek ismerte el a Torna hivatalos 

honlapján közzétett releváns szabályzatokat, valamint a Torna játékszabályait, továbbá a szervezők 

honlapjain közzétett Általános Szerződési Feltételeket, és az Adatvédelmi Tájékoztatót.  

 

Dátum: Szeged, ……………………                                 Játékos aláírása:………………………. 

 

Alulírott Játékos kijelentem, hogy önkéntes, külső befolyástól mentes hozzájárulásomat adom ahhoz, 

hogy a Szegedi Sport és Fürdők Kft., mint a Torna szervezője a Torna során rólam fényképet, képet, 

videofelvételt, mozgóképet, felvételt vagy bármely más hang- és képfelvételt készítsenek bármilyen 

ellentételezés nélkül . 

 

Szeged, 2019. …………………………………………….Játékos aláírása: …………………… 

 

Alulírott Játékos kijelentem, hogy önkéntes, külső befolyástól mentes hozzájárulásomat adom ahhoz, 

hogy a Szegedi Sport és Fürdők Kft., mint a Torna szervezője a Torna során  rólam készült fényképet, 

képet, videofelvételt, mozgóképet, felvételt vagy bármely más hang- és képfelvételt a weboldalán, 

közösségi oldalán közzétegye vagy egyéb hírportálon, médiumon keresztül terjessze, továbbá tudomásul 

veszem, hogy, mint a Játékos/Játékos törvényes képviselője nem leszek jogosult ezekkel kapcsolatban 

semmiféle ellentételezésre. 

 

Szeged, 2019. ………                                                      .Játékos Aláírás: ………………………………… 

 

Tanú neve: …………………………………….    Tanú neve: …………………………………….… 

 Lakcím: ……………………………………….    Lakcím:……………………………………….…. 

Szem. Ig. száma: ………………………………    Szem. Ig. száma: ……………………….……..… 

 Aláírás: ……………………………………….    .Aláírás: ………………………………….……… 

 


