FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT

Saját magam, illetve gyermekem/az általam gondviselt személy (továbbiakban együttesen: „Résztvevő”)
nevében a Pannonhalmi Kerékpáros Sport Klub egyesület (továbbiakban “Rendező”) tulajdonában lévő,
általa működtetett Pannonhalma Prológ amatőr kerékpáros versenyen és hozzá kapcsolódó további
eseményen (továbbiakban “Rendezvény”) versenyzőként, résztvevőként a saját magam és az általam
Gondviselt személy nevében tudomásul veszem, elfogadom és egyetértek az alábbiakkal:
(1) A Rendezvényen résztvevőként történő részvételemhez kapcsolódó tevékenység komoly sérülés
és/vagy halál kockázatát hordozza magában, melyek jellemzően, de nem kizárólag a kerékpáros
balesetekből fakadó kockázatok. Annak ellenére, hogy a Rendezvény szabályai, alkalmazott
felszerelések, biztonsági intézkedések és/vagy a személyes önfegyelem csökkentheti ezt a kockázatot,
a komoly sérülés és/vagy halál kockázata továbbra is fennáll.
(2) MIUTÁN LEHETŐSÉGEM NYÍLT RÁ, HOGY TELJESKÖRŰEN TÁJÉKOZÓDJAM A
RENDEZVÉNYRŐL (a www.pannonhalmaprolog.hu oldalon közölt információk alapján), 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 AZ MÁSOK
HANYAGSÁGÁBÓL, CSELEKEDETÉBŐL VAGY MULASZTÁSÁBÓL SZÁRMAZIK, és a saját magam
és/vagy az általam Gondviselt személy nevében vállalom az összes felelősséget és kockázatot, amely
az eseményben történő részvételemhez kapcsolódik.
(3) Tudatosan és önkéntesen vállalom, hogy betartok bármilyen a Rendezvényen Résztvevőként történő
részvételemhez kapcsolódó (előzetesen a fentiek szerint rendelkezésemre bocsátott) versenykiírásban
és a Rendezvény lebonyolításával kapcsolatban közzétett feltételt és kikötést. Ugyanakkor amennyiben
az Eseményen 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 az Esemény hozzám legközelebb lévő hivatalos képviselőjének a figyelmét.
(4) 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 örökre LEMONDOK A
JOGAIMRÓL, így MENTESÍTEM A FELELŐSSÉG ALÓL ÉS NEM TÁMASZTOK KÁRIGÉNYT a
Rendezővel szemben, valamint KÖTELEZETTSÉGET VÁLLALOK A PERESKEDÉS ELKERÜLÉSÉRE,
AMELY VONATKOZIK BÁRMELY, A SAJÁT VAGY AZ ÁLTALAM GONDVISELT SZEMÉLY
ESEMÉNYBEN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ PERES ELJÁRÁSRA, KÁRIGÉNYRE,
VAGY VESZTESÉGRE ÉS MINDEN SÉRÜLÉS, ROKKANTSÁG, HALÁL BEKÖVETKEZTÉRE,
ÉS/VAGY TULAJDONBAN VAGY SZEMÉLYBEN BEKÖVETKEZETT KÁRRA VAGY VESZTESÉGRE,
SZÁRMAZZÉK AZ BÁR A RENDEZŐ HANYAGSÁGÁBÓL VAGY SZÁNDÉKOS MAGATARTÁSÁBÓL,
AVAGY SEM.
(5) A saját magam és/vagy az általam Gondviselt személy nevében igazolom és megerősítem, hogy: (I)
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; (II) a Résztvevő minden
olyan betegségtől, sérüléstől és fogyatékosságtól mentes, amely befolyásolhatná a Rendezvényen
történő biztonságos részvételét; (III) a Résztvevő fizikailag alkalmas és elegendően edzett ahhoz, hogy
részt vegyen a Rendezvényen; és (IV) az Esemény napján a Résztvevő egyénileg, vagy valamely
szervezet részeként rendelkezni fog beteg-/egészségbiztosítással; (V) Résztvevő részvétellel érintett
kerékpárja műszakilag alkamas a Rendezvényen való részvételre. Kijelentem, hogy a Résztvevő és
(adott esetben) én, az általam Gondviselt személy szülőjeként/törvényes gyámjaként, tisztában vagyok a
Rendezvényen történő részvételből eredő kockázatokkal, és kellő tájékoztatást kaptam róluk, a
Résztvevő Rendezvényen történő részvétele pedig teljesen önkéntes.

(6) A saját magam és/vagy az általam Gondviselt személy nevében hozzájárulok, hogy a Rendezvényen
való részvétellel kapcsolatban felmerülő sérülés vagy megbetegedés esetén elsősegélyben és más
orvosi kezelésben vagy egyéb ehhez kapcsolódó szolgáltatásban részesítsenek, beleértve az
elszállítást, valamint ezúton mentesítem és felmentem a Mentesítetteket az ilyen kezelésből és/vagy
szolgáltatásból származó bármely és összes felelősség és kárigény alól.
(7) A Rendező fenntartja annak jogát, hogy saját elhatározásából elhalassza, törölje, vagy módosítsa az
adott Rendezvényt az olyan időjárási körülményekre vagy más, kívül álló tényezőkre tekintettel, amelyek
befolyásolhatják a Résztvevők egészségét és/vagy biztonságát.
(8) A saját magam és – adott esetben – az általam Gondviselt személy nevében visszavonhatatlan és
korlátlan engedélyt adok a Rendező részére arra, hogy a bármely Résztvevő részvételéről készült
összes fényképet, képet, video és hangfelvételt, törvényes célból örökre felhasználja, reprodukálja,
értékesítse, közzétegye és terjessze, valamint tudomásul veszem, hogy a Résztvevő nem lesz jogosult
ezekkel kapcsolatban semmiféle ellentételezésre.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18 ÉV FELETTIEK ESETÉBEN KITÖLTENDŐ!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Részt vevő neve (nyomtatottan):
Rajtszám:
JELEN LEMONDÓ NYILATKOZATOT ELOLVASTAM ÉS MINDEN RÉSZÉT ÉRTEM. TUDOMÁSUL
VESZEM, HOGY ALÁÍRÁSOMMAL LEMONDTAM A SAJÁT ÉS AZ ÁLTALAM GONDVISELT
SZEMÉLY ÉRDEMI JOGAIRÓL, A NYILATKOZATOT PEDIG SZABAD AKARATOMBÓL ÉS ÖNKÉNT
ÍRTAM ALÁ.

Dátum:
Aláírás:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KISKORÚAK/GONDVISELT SZEMÉLYEK ESETÉBEN KITÖLTENDŐ! (HA A RÉSZTVEVŐ 18 ÉV
ALATTI, VAGY TÖRVÉNYES GYÁMSÁG ALATT ÁLL, KÖTELEZŐ EGY SZÜLŐ/GYÁM ALÁÍRÁSA
ALÁBB.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Szülő/gondviselő neve (nyomtatottan):
Kiskorú/gondviselt személy neve (nyomtatottan):
Rajtszám:
Kiskorúhoz/gondviselt személyhez fűződő kapcsolata:

Dátum:
Szülő/gondviselő aláírása:

