Magyar OCR Soprt Szövetség 5 km Országos Bajnokság
Szentes, 2022. július 23.
Jogi Nyilatkozat
Saját magam (továbbiakban: „Én”, „enyém” vagy „saját magam”), illetve gyermekem/az általam gondviselt személy (továbbiakban együttesen: „gondviselt személy”) nevében a Weekend Warriors, Magyar OCR Sport szövetség 5 km Országos Bajnokság bármely futamán (továbbiakban: „verseny”) való részvétellel kapcsolatban tudomásul veszem, elfogadom és egyetértek az alábbiakkal:
A versenyen való részvételemhez, vagy az általam gondviselt személy részvételéhez kapcsolódó tevékenység komoly sérülés és/vagy halál kockázatát hordozza magában, melyek közül jellemzően, de nem kizárólag, az alábbiak
fordulhatnak elő: fulladás; fulladás közeli állapot; végtagficam; végtagrándulás; csonttörés; égési sérülés; hőség
okozta megbetegedés; túlterheltségi szindróma; egyéb a versenyen résztvevő személyhez köthető cselekedetből,
vagy mulasztásból származó sérülés; állatok harapása és/vagy csípése; mérgező növényekkel történő érintkezés;
magasból bekövetkező zuhanás; szívroham; fekáliával szennyezett vízzel vagy iszappal történő érintkezés miatt
előforduló betegségek; tartós bénulás; és/vagy halál. Annak ellenére, hogy bizonyos szabályok, felszerelések és/
vagy a személyes önfegyelem csökkentheti ezt a kockázatot, a komoly sérülés és/vagy halál kockázata továbbra is
fennáll.
MIUTÁN LEHETŐSÉGEM NYÍLT RÁ, HOGY TELJESKÖRŰEN TÁJÉKOZÓDJAM AZ ESEMÉNYRŐL, A
SAJÁT MAGAM ÉS AZ ÁLTALAM GONDVISELT SZEMÉLY NEVÉBEN FELELŐSSÉGEM TELJES TUDATÁBAN, ÖNKÉNT ÉS SZABAD AKARATOMBÓL VÁLLALOK ÉS ELFOGADOK MINDEN ILYEN
ELŐZETESEN ISMERT ÉS ISMERETLEN KOCKÁZATOT, MÉG AKKOR IS, HA AZOK MÁSOK CSELEKEDETÉBŐL VAGY MULASZTÁSÁBÓL SZÁRMAZNAK, és a saját magam és/vagy az általam Gondviselt
személy nevében vállalom az összes felelősséget és kockázatot, amely az eseményben történő részvételemhez kapcsolódik.
Tudatosan és önkéntesen vállalom, hogy betartok bármilyen a versenyen Résztvevőként történő részvételemhez
kapcsolódó (előzetesen rendelkezésemre bocsátott) szokásos feltételt és kikötést. Ugyanakkor amennyiben a versenyen való jelenlétem során szokatlan és/vagy jelentős veszélyt érzékelek, én magam visszavonulok vagy az általam Gondviselt személyt visszaléptetem a részvételtől, és felhívom az ilyen veszélyre a verseny hozzám legközelebb lévő hivatalos képviselőjének a figyelmét.
Az idevonatkozó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben, a saját magam és/vagy az általam Gondviselt személy, valamint az örököseink, jogutódaink, házastársaink, partnereink, személyes képviselőink és/vagy
legközelebbi hozzátartozóink nevében ezennel MENTESÍTEM A FELELŐSSÉG ALÓL ÉS NEM TÁMASZTOK
KÁRIGÉNYT, valamint KÖTELEZETTSÉGET VÁLLALOK A PERESKEDÉS ELKERÜLÉSÉRE a Honvéd
Rákóczi Sportegyesület és ezen egyesület vezetőinek javára, AMELY VONATKOZIK BÁRMELY, A SAJÁT
VAGY AZ ÁLTALAM GONDVISELT SZEMÉLY VERSENYEN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ PERES ELJÁRÁSRA, KÁRIGÉNYRE, VAGY VESZTESÉGRE ÉS MINDEN SÉRÜLÉS, ROKKANTSÁG, HALÁL BEKÖVETKEZTÉRE, ÉS/VAGY TULAJDONBAN VAGY SZEMÉLYBEN BEKÖVETKEZETT KÁRRA VAGY VESZTESÉGRE.
Továbbá beleegyezem, hogy a verseny szervezőit vétlennek ítélem minden a Résztvevő versenyen való részvételéből származó, vagy a versennyel összefüggésbe hozható felelősségvesztéssel, költséggel, kárigénnyel és/vagy kárral kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólag az ügyvédi díjakat is.
A saját magam és/vagy az általam Gondviselt személy nevében igazolom és megerősítem, hogy:
•

hacsak alább másképp nincs jelezve, 18 éves elmúltam, és jelen dokumentumot a saját magam, vagy adott esetben az általam Gondviselt személy nevében törvényesen írom alá;

•

a Résztvevő minden olyan betegségtől, sérüléstől és fogyatékosságtól mentes, amely befolyásolhatná a versenyen történő biztonságos részvételét;

•

a Résztvevő fizikailag alkalmas és elegendően edzett ahhoz, hogy részt vegyen a versenyen;

•

a verseny napján a Résztvevő egyénileg, vagy valamely szervezet részeként rendelkezik (rendelkezni fog) beteg-/egészségbiztosítással.

Kijelentem, hogy én vagy az általam Gondviselt személy szülőjeként/törvényes gyámjaként, tisztában vagyok a
versenyen történő részvételből eredő kockázatokkal, és kellő tájékoztatást kaptam róluk, a Résztvevő versenyen
történő részvétele pedig teljesen önkéntes.
A saját magam és/vagy az általam Gondviselt személy nevében hozzájárulok, hogy a versenyen való részvétellel
kapcsolatban felmerülő sérülés vagy megbetegedés esetén elsősegélyben és más orvosi kezelésben vagy egyéb ehhez kapcsolódó szolgáltatásban részesítsenek, beleértve az evakuálást/elszállítást, valamint ezúton mentesítem és
felmentem a verseny szervezőit az ilyen kezelésből és/vagy szolgáltatásból származó összes felelősség és kárigény
alól. Továbbá hozzájárulok és beleegyezem, hogy megszerzem, rendelkezésre bocsátom és ha szükséges, engedélyezem az ilyen szolgáltatást és vagy kezelést nyújtó egyének számára a személyes egészségügyi információim
felhasználását és felfedését és aláírok bármely olyan kiegészítő dokumentumot, amelyet az ilyen információkkal
vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban e szolgáltatások nyújtói szükségesnek ítélnek meg.
A verseny szervezői fenntartják annak jogát, hogy saját elhatározásukból elhalasszák, töröljék, vagy módosítsák az
adott versenyt az olyan időjárási körülményekre vagy más, a verseny szervezőin kívül álló tényezőkre tekintettel,
amelyek befolyásolhatják a Résztvevők egészségét és/vagy biztonságát. A Honvéd Rákóczi Sportegyesület nem
kötelezhető bármely Résztvevő bármely részvételi díjának visszatérítésére a verseny törlése miatt.
A saját magam és/vagy az általam Gondviselt személy nevében visszavonhatatlan és korlátlan engedélyt adok a
verseny szervezőinek arra, hogy a bármely a Résztvevő, vagy saját magam, vagy az általam Gondviselt személy
versenyen vagy ahhoz kapcsolódó tevékenységben történő részvételéről készült összes fényképet, képet, videofelvételt, mozgóképet, felvételt vagy bármely más hang- és képfelvételt törvényes célból felhasználja, reprodukálja,
értékesítse, közzétegye és terjessze, valamint tudomásul veszem, hogy a Résztvevő nem lesz jogosult ezekkel kapcsolatban semmiféle ellentételezésre.
JELEN LEMONDÓ NYILATKOZATOT ELOLVASTAM ÉS MINDEN RÉSZÉT MEGÉRTETTEM. TUDOMÁSUL VESZEM, HOGY ALÁÍRÁSOMMAL LEMONDTAM A SAJÁT ÉS AZ ÁLTALAM GONDVISELT
SZEMÉLY ÉRDEMI JOGAIRÓL, A NYILATKOZATOT PEDIG SZABAD AKARATOMBÓL ÉS ÖNKÉNT
ÍRTAM ALÁ.
Versenyző neve: ………………………………………………... Dátum:……………………………………………
Azonosító okmány/száma: ……………………………………………………………………………………………
Kiértesítendő személy/telefon: ……………………………………..…………………………………………………
Aláírás: …………………………………………………..
SZÜLŐI/GONDVISELŐI BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT: MINT A VERSENYZŐ SZÜLŐJE/
GONDVISELŐJE KIJELENTEM, HOGY E JOGI NYILATKOZATOT ELOLVASTAM ÉS MEGÉRTETTEM.
A BENNE MEGFOGALMAZOTT KOCKÁZATOKAT MEGÉRTETTEM, MELYEK TUDATÁBAN ENGEDÉLYEZEM GYERMEKEM/GONDVISELTEM RÉSZVÉTELÉT A VERSENYEN!
Szülő/gondviselő neve (nyomtatottan): ……………………………………………………………………………….
Azonosító okmány/száma: ……………………………………………………………………………………………
Fiatalkorúhoz/gondviselt személyhez fűződő kapcsolata: ……………………………………………………………
Szülő/gondviselő versenyen való indulást engedélyező aláírása: ……………………………………………
Tanú neve: ………………………………………………

Tanú neve: …………………………………………….

Lakcím: ………………………………………………….

Lakcím: ………………………………………………..

Igazolv./száma: ………………………………………….

Igazolv./száma: ………………………………………,,

Aláírás: ………………………………………………….

Aláírás: ………………………………………………..

