VERSENYZŐI NYILATKOZAT
Az akadálypálya teljesítésével kapcsolatos szóbeli és bemutató tájékoztatást megértettem,
lehetőségem volt mindent a honlapról értesülni, a helyszínen időben megkérdezni, megtekinteni.
Kijelentem, hogy az általam megadott név és egyéb adatok megfelelnek a valóságnak, a téves,
hiányos adatok megadásából bekövetkező problémákért a szervező nem vállal felelősséget.
Hozzájárulok, hogy a szervező az általam megadott személyes adataimat nyilvántartásba vegye és
azokat a jelenlegi és jövőbeni sport- és egyéb rendezvényekkel kapcsolatosan korlátlanul felhasználja.
Tudomásul veszem, hogy a pálya teljesítése megfelelő egészségügyi állapottal és odafigyeléssel
lehetséges csak.
A rendezvény előre meghatározott helyszínétől eltérő, vagy környezetében lezárt, elkerített, egyéb
módon megjelölt, mások által csak szabad elhatározásból, saját felelősségre megközelített/használt,
veszélyesnek minősített területek/eszközök használata, megközelítése tilos és életveszélyes.
A pálya útvonalán ellenőrző pontok kerülnek elhelyezésre, melyeknél a szervezők ellenőrizhetik a
résztvevők elhaladását.
A rendező fenntartja a jogot bármely induló esetében megtagadni az indulást indok nélkül. A rendező
fenntartja a jogot bármely induló esetében megtagadni az indulást a jelenlévő elsősegélynyújtó vagy a
jelenlévő rendfenntartó személyek véleménye alapján.
A sportszerűtlen viselkedés, szabályok megszegése, a pálya nem rendeltetésszerű használata,
valamint a pálya elhagyása kizárást von maga után. A résztvevő, aki kárt okoz, azt köteles
megtéríteni. Környezetvédelmi előírásokat betartom.
Tudomásul veszem és beleegyezek, hogy a rendezvényen szabad felhasználású kép és
hangfelvételek készítése történik mindenkiről.
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annak helyszínére vonatkozó szóbeli, írásbeli rendelkezéseit és előírásait betartja. A tűz és
balesetvédelmi felvilágosítást megkapta, illetve másnak,- függetlenül azok kilétére- szándékosan vagy
véletlenül okozott kárért, a rendezvény helyszínén történt tartózkodás ideje alatt, valamint a bevitt
felszerelési, berendezési és egyéb vagyontárgyaira – függetlenül azok eredetére – teljes mértékben
vállalja a felelősséget, és a másnak, okozott személyi vagyoni kárt megtéríti. A rendezvény helyszínén
történő bárminemű rongálás vagy károkozás azonnali rendőrségi intézkedést és feljelentést von maga
után, és az abból keletkező vagyoni kárt kötelessége az elkövető személynek a terület bérbeadóinak
megtéríteni. A rendezvény helyszínén annak ideje alatt a dohányzás szigorúan tilos!!
Jelen nyilatkozatról másolatot kérhetek, amit a szervező határidőn belül számomra elektronikus úton
rendelkezésre bocsájt, ha megadtam a mail címemet.
A nevezéssel minden induló elfogadja a versenykiírásban foglaltakat és a versenyszabályokat. Ezzel
elismerik, hogy a versenyen mindenki a saját felelősségére indul. A nevező kinyilatkozza, hogy az
egészségi állapota megfelel a versenyen való részvétel feltételének A nevező elfogadja, hogy a
verseny rendezői bármelyik versenyző egészségkárosodásáért vagy a versennyel összefüggésben
keletkezett káraikért nem kötelezhetőek.
Minden egyéb információ közül a helyszíni szervezői utasítások irányadóak. A rendező minden a
rendezvényt érintő változtatás jogát fenntartja.
Szombathely, 2019. szeptember 21.
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