
A LÁTRÁNYI LÖKÖDÖNC ÉS AZ ESTI HŐSMÉRŐ 

VERSENYSZABÁLYZATA 

1. Mentesítő nyilatkozat 

1. Tudomásul veszem, hogy a futáson való részvétel fizikai kihívást jelentő és potenciálisan 

veszélyes tevékenység, mely magában hordozza a súlyos sérülés és/vagy a halál kockázatát. 

 

2. Kijelentem, hogy a futáson történő részvételhez jó egészségi- és megfelelő fizikai 

állapotban vagyok, a versenyen egészségesen saját felelősségemre indulok, mind 

fizikálisan, mind mentálisan az általam választott távra felkészültem. 

 

3. Igazolom, hogy nincs olyan általam ismert vagy felismerhető testi vagy mentális 

betegségem, amely az eseményen történő biztonságos részvételemet befolyásolná, vagy 

amelynek eredményeképpen, a részvételem magamra vagy másokra nézve kockázatot vagy 

veszélyt jelentene. 

 

4. Tudomásul veszem, hogy az esemény során a többi résztvevővel együtt, vizes és sáros 

leszek, más részről az összes akadály, nedves, sáros és csúszós lesz, megnövelve a lecsúszás 

és leesés okozta sérülés veszélyét. Tisztában vagyok azzal, hogy ez egy ilyen típusú 

esemény, és úgy döntöttem, hogy vállalom ezt a kockázatot. 

 

5. Kijelentem, hogy érvényes betegbiztosítással rendelkezem. 

 

6. Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy elsősegélyben részesítsenek probléma esetén. 

 

7. Hozzájárulásomat adom az orvosi ellátáshoz, arra az esetre, ha sérülést szenvedek az 

eseményen. Kártérítési igénnyel a szervező és a lebonyolítók felé nem élek sérülés esetén. 

 

8. 18 év alatti indulóként tudomásul veszem, hogy csak az aláírt Szülői Nyilatkozat átadása 

után indulhatok a versenyen.  

  

9. Tudomásul veszem, hogy ez a mentesítő nyilatkozat a Látrányi Löködönc és az Esti 

Hősmérő teljes időtartamára vonatkozik. 



 

2. Nevezési és részvételi megállapodás 

Adatvédelem: A nevezési adatok leadása, egyben önkéntes adatközlés is. Hozzájárulok, hogy 

az esemény szervezői adataimat tárolják, valamint ahhoz, hogy egyes adataimat nyilvánosságra 

hozzák a nevezési lista, illetve a verseny eredményeinek közzétételével. 

Szabályok: Kijelentem, hogy a Látrányi Löködönc és az Esti Hősmérő összes írott és/vagy 

közzé tett szabályát áttanulmányoztam, azokat elfogadom. Továbbá elfogadom és betartom a 

rendezvény stábjának összes útmutatását, utasítását és döntését, és azokat nem kérdőjelezem 

meg. 

Vészhelyzeti törlés vagy halasztás: Tudomásul veszem, hogy az esemény szervezői saját 

belátásuk szerint elhalaszthatják, módosíthatják, törölhetik a Látrányi Löködönc és az Esti 

Hősmérő eseményét, ha a körülmények; természeti vészhelyzet vagy ember által előidézett 

vészhelyzet az esemény levezénylését nehézzé vagy veszélyessé teszi. (Vészhelyzet: olyan 

esemény, amely a szervezők hatáskörén kívül esik pl.: erős szél, rendkívüli esőzés, jégeső, 

földrengés, árvíz, tűz, társadalmi katasztrófák, járvány). Tudomásul veszem, hogy az esemény, 

fentiekben leírt, halasztása, törlése esetén, nevezési díjam visszatérítésére nem vagyok jogosult. 

Részvétel szabályozása: Tudomásul veszem, hogy az esemény szervezői a futáson történő 

biztonságos részvételemet érintő kérdésekben jogosultak utasítások kiadására, illetve bármikor 

joguk van a futáson való részvételemet felfüggeszteni, amikor azt a résztvevők, a nézők, a 

személyzet biztonságának, sportszerűségének és szellemének megóvása érdekében 

szükségesnek tartják. 

Kizárás a futásból: Tudomásul veszem, hogy az esemény szervezőinek joguk van bárkit, a) 

aki bármely szabályt, utasítást, döntést megszeg, b) aki mások testi épségét veszélyezteti, a 

futásból kizárni, a helyszínről eltávolítani. 

Díjak visszatérítése: Tudomásul veszem, hogy befizetett nevezési összeg visszatérítésére nincs 

lehetőség. Tudomásul veszem, hogy a chipes időmérő csuklópánt elvesztése esetén, annak árát 

köteles vagyok megtéríteni.  

Hozzáállás és magatartás: Elfogadom, hogy az esemény egész ideje alatt megfelelően 

viselkedem, tiszteletben tartom az embereket, a felszerelést, a létesítményeket. A rendezvényen 

együttműködő és pozitív hozzáállással veszek részt. 



Alkohol és drogok: Igazolom, hogy az esemény ideje alatt nem állok semmilyen alkohol, drog 

befolyása alatt. Továbbá tudomásul veszem, hogy az esemény szervezői ellenzik az eseményt 

követő alkoholfogyasztást, ha mégis az alkoholfogyasztás mellett döntök, akkor azért vállalom 

a teljes felelősséget.  Tudomásul veszem, hogy a futás ideje alatt az alkohol- és drogfogyasztás 

szigorúan tilos. 

Speciális szabályok:  

Elfogadom és betartom a következő szabályokat: 

 Tiltott a nézők, a résztvevők, a szervezők biztonságát veszélyeztető eszközök, 

felszerelések, ruházat használata. 

 A polgári és büntetőtörvények betartása az eseményen kötelezőek, ideértve a 

közlekedési szabályok betartását is. 

Fényképezés - filmezés: Tudomásul veszem, hogy a Látrányi Löködönc és az Esti Hősmérő 

során, a szervezők és az általuk megbízott média által, a rólam rögzített bármely fotó, mozgó 

kép, hangfelvétel, arckép a szervezők kizárólagos tulajdona. Megadom az engedélyt, hogy 

azokat az esemény szervezői bármilyen törvényes célra felhasználják, (promóciós, reklám és 

marketing tevékenységek) és, mint kizárólagos tulajdonos a felhasznált anyagok után 

haszonszerzési joggal rendelkezik. 

 


