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Szabályok:

A  nevezéssel  minden  induló  elfogadja  a  versenykiírásban  foglaltakat  és  a  verseny
szabályokat.  Ezzel  elismerik,  hogy a versenyen mindenki a saját  felelősségére indul,  a
nevező  kinyilatkozza,  hogy  egészségi  állapota  megfelel  a  versenyen  való  részvétel
feltételének,  és  elfogadja,  hogy  a  verseny  rendezői  bármelyik  versenyző
egészségkárosodásáért, vagy a versennyel összefüggésben keletkezett káraikért kártérítésre
nem kötelezhetők. Nevezési díjat visszatéríteni nem áll módunkban. 

A versenyző kijelenti, hogy a tiéD a sport Alapítvány szabálykövető és tiszta erkölcsű
szellemiségét  tiszteletben  tartja.  Kijelenti,  hogy  büntetőeljárás  hatálya  alatt  nem  áll,
mindennapi  életvitele  során  a  mindenkori  jogszabályokat  betartja.  Érték-  és
csomagmegőrzést a verseny rendezői nem vállalnak.

A  versenyen  induló  versenyzők  sorszámot  kapnak,  melyet  a  szervezők  a  nevezésnél
alkoholos  filctollal  a  versenyző  karjára,  jól  láthatóan  írnak  fel.  Kizárásra  kerül  az  a
versenyző, aki a versenyszabályzat  elfogadását  nem írja alá,  magáról valótlan adatokat
közöl, illetve a verseny folyamán a szervezőkkel, a bírókkal vagy a sporttársaival szemben
sportszerűtlen magatartást tanúsít.

A  sportesemény  helyszínén  bármilyen  kereskedelmi-  és  reklámtevékenység  vagy  más
sportesemény népszerűsítése csak a rendezők előzetes engedélyével, egyeztetett formában
és módon végezhető. A verseny rendezői szervezési okok miatt fenntartják a jogot, hogy a
résztvevők számát korlátozzák, a nevezést 40 főre limitálják.

A rendezvény szervezői fenntartják a jogot, hogy a versenyről és a versenyzőkről fotót és
filmet  készítsenek,  melyek  a  továbbiakban  a  rendezők  tulajdonát  képezik.  A  készült
fotókat és filmeket a rendezők szabadon felhasználhatják és publikálhatják, ezért a fotón
szereplők ellenszolgáltatásra nem jogosultak. A regisztrációs lap kitöltésével és aláírásával
a  versenyző  elfogadja  a  versenykiírás  és  versenyszabályzat  feltételeit.  A nevezési  lap,
illetve a regisztrációs lap kitöltése önkéntes adatközlés. A nevező hozzájárul ahhoz, hogy a
verseny  szervezői  a  nevezéskor  megadott  adatokat  adatbázisukban  tárolják.
A versenyre történő nevezés során a versenykiírás jelentkezési feltételeinek elfogadásával
a nevező elfogadja, hogy a megadott e-mail címre a rendezőség a versennyel kapcsolatos
hírlevelet küldjön.

Sikeres versenyzést kívánunk!

tiéD a sport Alapítvány


