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FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI- ÉS SZÜLŐI BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT 

 

Alulírott ………………………………………….... ezúton kijelentem, hogy ………………………………………….... nevű gyermekem 
(születési helye és ideje: ………………………………………….... ) az engedélyemmel indulhat a  Fighters’ Run Farkaskölykök 
Csopak terepakadályfutó versenyén. Gyermekem az én felelősségemre vesz részt az eseményen, az általa választott 
távon egészségesen, mind fizikálisan, mind mentálisan felkészülten indul. A verseny során bekövetkező egészségi 
állapotromlásért a Szervezőt nem terheli felelősség. 

 

• Kijelentem, hogy gyermekemet tájékoztattam a verseny eszközeinek és berendezéseinek rendeltetésszerű 
használatáról.  

• Gyermekem a versenyszemélyzet utasításait betartja.  
• Elfogadom, hogy az esemény jellegéből adódóan a résztvevő számára fennáll komoly sérülés/betegség/halál 

kockázata. Az eseményről előzetesen megfelelően tájékozódtam. Elfogadom az ismert, vagy ismeretlen kockázati 
tényezőket, függetlenül azoknak okától és okozójától. Az esemény során keletkezett bármilyen jellegű engem, 
vagy gyermekemet ért kár miatt a felelősség engem terhel, függetlenül attól, hogy az másik versenyző, a 
szervező, vagy előre nem látható okok miatt következett be. Az engem ért kár esetén kárigényemről a 
szervezővel szemben (Balatonman Triatlon Kft.) előzetesen lemondok, mert megismertem a részvételi 
feltételeket, és önként vállaltam a verseny kockázati tényezőit.  

• Kijelentem, hogy gyermekem egészségbiztosítással (TB) rendelkezik. Hozzájárulok, hogy a verseny ideje alatt 
szükség esetén a mentési személyzet saját belátása szerint ellássa őt, tőlem a gyermek egészségi állapotára 
vonatkozó adatokat kérjen, melyeket szükség esetén a kezelés érdekében harmadik fél felé továbbít.  

• Anyagi felelősséget vállalok a verseny eszközeiben, berendezéseiben bizonyíthatóan gyermekem által 
szándékosan okozott kárért (pl. rongálás, tűzeset, stb.). 

• Hozzájárulok, hogy a Balatonman Triatlon Kft. és a verseny hivatalos partnerei a rólam készült kép- és 
hanganyagokat korlátlan ideig és anyagi, vagy egyéb ellenszolgáltatás nélkül felhasználják. Hozzájárulok, hogy a 
Szervező hírlevelet, vagy egyéb promóciós anyagot küldjön. 

• Elfogadom, hogy a szervező a verseny dátumát bármikor módosíthatja, vagy törölheti azt, az esemény ideje alatt 
felfüggesztheti a rendezvényt, vagy módosíthatja a pályát, amennyiben valamilyen ok miatt a résztvevők 
biztonsága veszélyben van (pl. kedvezőtlen időjárás, vagy egyéb külső-, az esemény biztonságos megtartását 
befolyásoló tényező). 

• Az Általános Szerződési Feltételeket, valamint a Verseny- és akadályszabályzatot elolvastam, annak tartalmát 
elfogadom és betartom.  

Jelen dokumentum tartalmát elolvastam, megértettem, és felelősségem teljes tudatában, szabad akaratomból 
aláírom. 

Dátum: ……………………………. 

 

……………………………. 
      Szülő aláírása 

 


