
Fodros vízitúra jelentkezési lap 

 

Szervező      
Név: Fodor Krisztina 
Cím: 8749 Zalakaros   
Telefon: +36 30 993 2471 
E-mail: fodroskriszta@gmail.com   

  
Résztvevő 

Név: ............................................................. 

Szem.ig. szám: .............................................. 
Cím: .............................................................. 
Telefon: ........................................................ 
E-mail: .......................................................... 

 
A túra 

Útvonal: …………………………………………………… 
Időpont: ……………………………………………………. 
Részvételi díj: ...............................................  
Befizetési határidő: ...................................... 

 
Résztvevő kijelenti, hogy a következőkben felsorolt Részvételi Feltételeket ismeri és azt minden 
pontjában elfogadja. 
 
 
Kelt: ...................................., 2017. .................................. ....................................... 
 Résztvevő aláírása 
 
18 éven aluli résztvevő esetén: a Szülő kijelenti, hogy a Részvételi Feltételeket ismeri, elfogadja, 
gyermekével ismerteti. Engedélyezi fent nevezett gyermeke részvételét a túrán, felelősséget 
vállal gyermekéért, a Részvételi Feltételek be nem tartásának és a fegyelmezetlenségnek 

következményeiért. 
 
Szülő 

Név: ………………………………………………………… 
Szem.ig. szám: ………………………………………… 
Cím: ……………………………………………………….. 
Telefon: ........................................................ 
E-mail: .......................................................... 

 
 
Kelt: ...................................., 2017. .................................. ....................................... 

 Szülő aláírása 

  



Fodros Vízitúra Részvételi Jegy 

 
Ez a jegy igazolja, hogy Résztvevő jogosult részt venni az alábbi vízitúrán. Szervező pedig vállalja 
és biztosítja a Résztvevő számára a túrakiírásban szereplõ feltételeket. 
 
A túra 

Útvonal: …………………………………………………… 
Időpont: ……………………………………………………. 
Részvételi díj: ...............................................  
Befizetés dátuma: ...................................... 

 

Résztvevő 
Név: ............................................................. 
Szem.ig. szám: .............................................. 
Cím: .............................................................. 

 

 
 
Kelt: ………………………. 2017. ......................................                               ....................................... 
                                                          Szervező aláírása 

 

Kellemes kikapcsolódást kívánunk! 



Részvételi feltételek 
a Fodros vízitúra által szervezett vízitúra programokon, melyet kérünk, hogy 

figyelmesen olvasson el! 
 

1. A túrákra jelentkezni a Jelentkezési Lap hiánytalan kitöltésével, aláírásával, valamint a 

részvételi díj Szervezőhöz történő befizetésével válik véglegessé. A szervező a Részvételi 

Jegy kiállításával fogadja el a jelentkezést, melyet induláskor a túravezetőnél kell leadni. 

 

2. A Résztvevő az elfogadott jelentkezését bármely okból lemondhatja, azonban a 

Szervező a részvételi díjat az alábbi táblázat szerinti kötbér levonása után fizeti vissza a 

Résztvevőnek. 

 

 
3. Résztvevő kijelenti, hogy felelősséget vállal a rendelkezésére bocsátott 

sporteszközökért. Tudásának megfelelően gondoskodik azok megőrzéséről, 
tisztántartásukról, állapotuk megóvásáról, rendeltetésszerű használatukról. 
 

4. A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt. 18 éven aluliak részvételéhez a 
Szülőktől írásos beleegyezés szükséges. A 18 éven aluli résztvevő esetében a Szülő 
köteles a Résztvevő által okozott kárt megtéríteni. 

 
5. A Résztvevő a jelentkezési lap kitöltésével kijelenti, hogy úszni tud, fertőző betegségben 

nem szenved, egészségi állapota hosszútávú vízitúrázásra alkalmas. Az esetlegesen fent 
álló betegségről, indulás előtt tájékoztatja a túravezetőt.  

 
6. A Résztvevőnek minden esetben követnie kell a túravezető utasításait, be kell tartania 

a társadalmi normákat, valamint a hajózás szabályokat, melyeket induláskor 
elmondanak.  

 
7. Ha bármely pontot a Résztvevő nem tart be, akkor a túravezetőnek lehetősége van a 

túra kizárásából.   
 

8. A Résztvevő aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a megadott e-mail címre 
elektronikus úton, hírlevél formájában reklámot küldjön.  

 

A lemondás időpontja az indulás előtt: A kötbér mértéke: 

legkésőbb 31. napig 1.000,- Ft 

30 - 15 nappal a részvételi díj 50 %-a 

14 - 8 nappal a részvételi díj 75 %-a 

7 napon belül, vagy meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100 %-a 


