
VERSENYSZABÁLYZAT  

 

A versenyzők részvétele  

Versenyző: aki a versenykiírást és a szabályzatot –nevezéssel- magára nézve kötelezően elfogadja. 

A versenyzők a rendezvényen saját felelősségükre vesznek részt.  

A hozzájárulás befizetésével és a rajtvonalon való áthaladással (ráutaló magatartás) minden 

versenyző elismeri, hogy a versenyre felkészült, a részvételre alkalmas állapotban van és nincs 

tudomása olyan betegségről, mely a versenyen való részvételét akadályozná. További kártérítési 

igénnyel nem élnek sérülés esetén.   

A versenyzők beleegyeznek, hogy a rendezvényen készült fotók, videofelvételek, külön 

jóváhagyásuk nélkül felhasználásra kerülhetnek, honlapon való megjelenésükért díjazás semmilyen 

címen nem illeti meg őket.  

A versenyzők hozzájárulnak a nevezési lapon szolgáltatott adataik nyilvántartásba vételéhez, 

azoknak a sportrendezvénnyel kapcsolatos további felhasználásához.  

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR, EU 2016/679 rendelet) értelmében a versenyzők 

elfogadják, hogy a személyes adataik (név, szül. év, nem) megadása, a rajtlista elkészítése, a 

korcsoportba történő rendezés, valamint az eredménylistában történő besorolásuk céljából 

szükséges. Tudomásul veszik, hogy az eredménylista közzétételével az adataik nyilvánosságra 

kerülnek, s arra további ráhatása nincs a Rendezőknek. További adataik (telefonszám, email, 

település) kapcsolattartás (tájékoztatás további rendezvényekről, nevezéssel kapcsolatos problémák 

elhárítása, eredményességről történő kiértesítés) céljából kerülnek rögzítésre.   

A rajtszám felvétele a befizetés igazolása után lehetséges!  

A nevezés akkor kerül elfogadásra, ha a regisztrációval együtt a hozzájárulás is megfizetésre kerül!  

A rosszul, olvashatatlanul vagy hiányosan kitöltött nevezési lapok után reklamációt nem tudunk 

elfogadni.  

A benevezett, de el nem indult versenyzők nevezési díját a szervezők nem térítik vissza!  

  

Útvonal - közlekedés  

A környezetre kérjük, fokozottan ügyeljenek. A verseny ideje alatt kérjük ne térjenek le a kijelölt 

útvonalról.  

Óvás  

A verseny menetével kapcsolatban, illetve egyéb felmerült vitás esetekben óvás lehetséges. Az 

óvást legkésőbb a verseny hivatalos lezárása után fél órával, írásban kell bejelenteni a 

szervezőbizottsághoz (versenyigazgatóhoz), 5000 Ft óvási díjjal együtt. A felmerült észrevételeket 

a szervezőbizottság kivizsgálja és az érintettnek érdemben, írásban válaszol.  

  

Röviden   

Ha valami észrevétele, gondja támad, nyugodtan szóljon/írjon és mi a képességeinknek, 

lehetőségeinknek megfelelően orvosoljuk azokat! Versenyszabályok megszegése azonnali kizárást 

von maga után a további versenyből!   

  

 A változtatás jogát fenntartjuk! 

Rendezőség  

 


