CÉGES VÁLTÓ NEVEZÉSI LAP (2020-09-20)

Rajtszám:
(a rendezőség tölti ki)

V. ZALAKAROS - KIS-BALATON FUTÓVERSENY
2020. 09. 20. (VASÁRNAP)
Céges kategóriában online nevezés nem lehetséges! A céges csapatok nevezését a
program@zalakaros.hu e-mail címen fogadjuk. Céges kategóriában kizárólag előnevezést áll
módunkban elfogadni!

A CÉGES VÁLTÓ 34 KM-ES TÁVON (10 KM – 12 KM – 12 KM)
KERÜL MEGRENDEZÉSRE!
Minden mező kitöltése kötelező!
CÉGES CSAPATNÉV:
1. FUTÓ:
•
•
•
•
•

Neve:
E-mail címe:
Telefonszáma:
Születési dátuma:
Felnőtt póló mérete (2.190,- Ft/ db) - a megfelelő aláhúzandó/karikázandó!
Nem kérek pólót
XS
S
M
L
XL
XXL

2. FUTÓ:
•
•
•
•
•

Neve:
E-mail címe:
Telefonszáma:
Születési dátuma:
Felnőtt póló mérete (2.190,- Ft/ db) - a megfelelő aláhúzandó/karikázandó!
Nem kérek pólót
XS
S
M
L
XL
XXL

3. FUTÓ:
•
•
•
•
•

Neve:
E-mail címe:
Telefonszáma:
Születési dátuma:
Felnőtt póló mérete (2.190,- Ft/ db) - a megfelelő aláhúzandó/karikázandó!
Nem kérek pólót
XS
S
M
L
XL
XXL
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ADATOK:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Számlázási név:
Irányítószám:
Város / község neve:
Közterület neve:
Közterület típusa:
Házszám:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma:
Kapcsolattartó e-mail címe:

•

Az V. Zalakaros-Kis-Balaton futóverseny résztvevőjeként a versenykiírásban foglaltakat
elfogadom és betartom.

•

Tudomásul veszem, hogy a versenyen saját felelősségemre veszek részt.

•

A verseny meghatározott szakaszai közúton kerülnek megrendezésre, amire a KRESZ szabályai
vonatkoznak. Kijelentem, hogy a verseny során a KRESZ szabályait és a Szervező utasításait
szigorúan betartom!

•

Kijelentem, hogy ismerem a verseny sajátosságait, a választott táv hosszát, szintemelkedését,
nehézségét, megfelelő felkészültséggel rendelkezem a táv teljesítésére.

•

Kijelentem, hogy versenyzésre alkalmas egészségi állapotban vagyok, a versenyen bekövetkező
esetleges sérülésért, balesetért, egészségkárosodásáért a Szervező nem tartozik felelősséggel!

•

Tudomásul veszem, hogy bármely, a saját felkészületlenségemből, hanyagságomból,
könnyelműségemből származó, a versennyel összefüggésben keletkezett kárért a Szervező nem
tartozik felelősséggel.

•

Tudomásul veszem, hogy a Szervező biztosítást nem köt a nevezőkre, minden versenyzőnek ezt
magának kell rendezni a versenyen kívül.

•

Tudomásul veszem, hogy ha a verseny az időjárás vagy természeti katasztrófa miatt a
meghirdetett időpontban nem lebonyolítható, a Szervező a program változásának, helyszínének,
pályamódosításának jogát fenntartja.

•

A jelentkezésemkor elküldött adatok a valóságnak megfelelnek és azok tárolásához és a
rendezvényen való felhasználásához hozzájárulok. Az általam megadott címre, telefonszámra a
rendezőség küldhet hírlevelet és szöveges üzenetet.

•

A szervező fenntartja a jogot, hogy a résztvevők számát korlátozza, a nevezést bármikor lezárja.

•

A rendezőség a verseny helyszínén elhelyezett személyes dolgokért, vagyontárgyakért
felelősséget nem vállal.

•

Kijelentem, hogy a Szervező és a rendezvényt biztosító személyzet biztonsági utasításait
betartom. Elfogadom, hogy kizárásra kerül az a versenyző, aki rajtszám nélkül versenyez. A
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pálya elhagyása, rövidítése szintén kizárást von maga után. Kártérítési igénnyel a Szervező és a
lebonyolítók felé nem élek sérülés esetén.
•

A nevezésemmel egyidejűleg hozzájárulok, hogy rólam a rendezvényen képmás, azaz
fényképfelvétel és/vagy videofelvétel (a továbbiakban: képmás) készülhet, amelyet a Szervező
– vagy általa megbízott harmadik személy – jogosult időben, területileg – így különösen
plakáton, szóróanyagon, facebook-on, youtube-on, online weboldal bannereken, elektronikus
hírlevélben, az esemény galériájában -, felhasználás módja és mértéke tekintetében korlátlanul
felhasználni. A felhasználás módja kiterjed különösen, de nem kizárólagosan a képmás
átdolgozására, terjesztésére, többszörözésére, nyilvánosság felé történő közvetítésére,
adathordozón való rögzítésére és tárolására, továbbá a képmás felhasználásának harmadik
személy részére történő átengedésére. A rendezvényen való részvétellel külön nyilatkozat
nélkül elismerem, hogy a hozzájárulás az esetleges nyilvánosságra hozatal és az internetes
technológia miatt természetéből fakadóan vissza nem vonható, annak bárminemű korlátozása
csak a tiltó nyilatkozat megtételét követő időszakra köti a jogosult(ak)at, továbbá
visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a fentiek szerint részletezett felhasználási jogokért,
valamint a képmás felhasználásához és nyilvánosságra hozatalához adott hozzájárulásomért
díjazásra nem tartok igényt.

A szervezők fenntartják a mindenkori és mindenre kiterjedő változás jogát!

Dátum:
Aláírás, bélyegző

A versennyel kapcsolatosan folyamatos információ megtekinthető a www.zalakaros.hu/futoverseny
oldalon.
Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft (+36 30 335 0597) tourinform@zalakaros.hu
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