
 

Jogi Nyilatkozat 
Run For Night, 2020. augusztus 15-16. 

 
Alulírott, mint a Run For Night futóversenyen (továbbiakban: „verseny”) résztvevő/résztvevő 
szülője, gyámja, gondozója, törvényes képviselője, (továbbiakban: „Résztvevő/ Résztvevő 
képviselője”) a versenyen való részvétellel (továbbiakban: „Részvétel”) kapcsolatosan az 
alábbi nyilatkozatot teszem. 
Tudomásul veszem, elfogadom és egyetértek a jelen nyilatkozatban foglaltakkal, kijeleltem, 
hogy a Részvétellel járó valamennyi kockázatot megismertem és azokat a jelen nyilatkozat 
aláírásával vállalom a jelen nyilatkozatban foglaltak szerint.   
Alulírott Résztvevő/Résztvevő képviselője kijelentem, hogy MIUTÁN LEHETŐSÉGEM NYÍLT 
RÁ, HOGY TELJESKÖRŰEN TÁJÉKOZÓDJAM AZ ESEMÉNYRŐL, FELELŐSSÉGEM TELJES 
TUDATÁBAN, ÖNKÉNT ÉS SZABAD AKARATOMBÓL VÁLLALOK ÉS ELFOGADOK MINDEN 
ILYEN ELŐZETESEN ISMERT ÉS ISMERETLEN KOCKÁZATOT, MÉG AKKOR IS, HA AZOK 
MÁSOK CSELEKEDETÉBŐL VAGY MULASZTÁSÁBÓL SZÁRMAZNAK, és mint 
Résztvevő/Résztvevő képviselője vállalom az összes felelősséget és kockázatot, amely az 
eseményben történő részvételhez kapcsolódik.  
Alulírott Résztvevő/Résztvevő képviselője tudatosan és önkéntesen vállalom, hogy betartok 
bármilyen a versenyen történő Részvételhez kapcsolódó (előzetesen rendelkezésemre 
bocsátott) szokásos feltételt és kikötést. Ugyanakkor amennyiben a versenyen való 
Részvétel során szokatlan és/vagy jelentős veszélyt érzékelek, én magam visszavonulok 
vagy az általam képviselt személyt visszaléptetem a részvételtől, és felhívom az ilyen 
veszélyre a verseny hozzám legközelebb lévő hivatalos képviselőjének a figyelmét.  
Alulírott Résztvevő/ Résztvevő képviselője kijelentem, hogy a Szegedi Sport és Fürdők Kft-t, 
mint szervezőt mentesítem az esetleges minden olyan felelősség alól, amelyek alól a 
mentesülés jogszabályilag nem kizárt és vele szemben fennálló mindennemű kártérítési 
igényről lemondok. 
Alulírott Résztvevő/ Résztvevő képviselője kijelentem, hogy a verseny szervezőit vétlennek 
ítélem minden a Részvételből származó, vagy a versennyel összefüggésbe hozható 
felelősségvesztéssel, költséggel, kárigénnyel és/vagy kárral kapcsolatban, beleértve, de nem 
kizárólag az ügyvédi díjakat is.  
Alulírott Résztvevő/ Résztvevő képviselője igazolom és megerősítem, hogy: • 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; • a Résztvevő 
minden olyan betegségtől, sérüléstől és fogyatékosságtól mentes, amely befolyásolhatná a 
versenyen történő biztonságos részvételét;• a Résztvevő fizikailag alkalmas és elegendően 
edzett ahhoz, hogy részt vegyen a versenyen; • a verseny napján a Résztvevő egyénileg, vagy 
valamely szervezet részeként rendelkezik (rendelkezni fog) beteg-/egészségbiztosítással.  
Alulírott Résztvevő/Résztvevő képviselője kijelentem, hogy tisztában vagyok a versenyen 
történő részvételből eredő kockázatokkal, és kellő tájékoztatást kaptam róluk, a Résztvevő 
versenyen történő részvétele pedig teljesen önkéntes.  
 
 
 
 



 

Alulírott Résztvevő/Résztvevő képviselője hozzájárulok, hogy a versenyen való részvétellel 
kapcsolatban felmerülő sérülés vagy megbetegedés esetén elsősegélyben és más orvosi 
kezelésben vagy egyéb ehhez kapcsolódó szolgáltatásban részesítsenek, beleértve az 
evakuálást/elszállítást, valamint ezúton mentesítem és felmentem a verseny szervezőit az 
ilyen kezelésből és/vagy szolgáltatásból származó összes felelősség és kárigény alól. 
Továbbá hozzájárulok és beleegyezem, hogy megszerzem, rendelkezésre bocsátom és ha 
szükséges, engedélyezem az ilyen szolgáltatást és vagy kezelést nyújtó egyének számára a 
személyes egészségügyi információim felhasználását és felfedését és aláírok bármely olyan 
kiegészítő dokumentumot, amelyet az ilyen információkkal vagy szolgáltatásokkal 
kapcsolatban e szolgáltatások nyújtói szükségesnek ítélnek meg.  
Alulírott Résztvevő/ Résztvevő képviselője elfogadom, hogy a verseny szervezői fenntartják 
annak jogát, hogy saját elhatározásukból elhalasszák, töröljék, vagy módosítsák az adott 
versenyt az olyan időjárási körülményekre vagy más, a verseny szervezőin kívül álló 
tényezőkre tekintettel, amelyek befolyásolhatják a Résztvevők egészségét és/vagy 
biztonságát.  

A Szegedi Sport és Fürdők Kft. visszatéríti a nevezési díjakat, az esetben, ha 
a rendezvényt járványügyi intézkedések, vagy döntések miatt kénytelen 
lemondani.  

 
Versenyző neve:…………………………………………………..…...Dátum: Szeged, 2020. augusztus 15 / 16. 

Azonosító okmány/száma:………………………………………………………………………………………….. 

Kiértesítendő személy/telefon:………………..……………………………………………………………………. 

Aláírás: ……………………………………………………………………………………………………………... 

 
KÉPVISELŐ BELEEGYEZŐ NYILATKOZATA: MINT A RÉSZTVEVŐ 
SZÜLŐJE/GYÁMJA/GONDVISELŐJE KIJELENTEM, HOGY E JOGI NYILATKOZATOT 
ELOLVASTAM ÉS MEGÉRTETTEM. A BENNE MEGFOGALMAZOTT KOCKÁZATOKAT 
MEGÉRTETTEM, MELYEK TUDATÁBAN ENGEDÉLYEZEM 
GYERMEKEM/GONDVISELTEM/KÉPVISELTEM RÉSZVÉTELÉT A VERSENYEN!  

Kijelentem, hogy tudomással bírok arról, hogy a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. 
törvény 9. § (3) bekezdés g) pontja szerint a versenyen induló kiskorú gyermekem 
felügyeletéről köteles vagyok gondoskodni. 

Szülő/gondviselő neve (nyomtatottan): …………………………………………………………………………….  

Azonosító okmány/száma: …………………………………………………………………………………………. 

Fiatalkorúhoz/gondviselt személyhez fűződő kapcsolata: …………………………………………………………. 

Szülő/gondviselő versenyen való indulást engedélyező aláírása: ………………………………………………….  

 
Alulírott kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltakat elolvastam, megértettem, azt 
jóváhagyólag aláírom:  
 
Szeged, 2020. augusztus 15 / 16. 
Aláírás: ……………………………………………………………………………………………………………... 
 



 

 
Alulírott Résztvevő/ Résztvevő képviselője kijelentem, hogy jelen nyilatkozat aláírása előtt a 
Szegedi Sport és Fürdők Kft. adatkezelési tájékoztatóját megismertem és az abban 
foglaltakat elfogadom. 
 
Szeged, 2020. augusztus 15 / 16. 
Aláírás: ……………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Alulírott Résztvevő/ Résztvevő képviselője kijelentem, hogy önkéntes, külső befolyástól 
mentes hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Szegedi Sport és Fürdők Kft., mint a verseny 
szervezői a versenyhez kapcsolódó tevékenységről fényképet, képet, videofelvételt, 
mozgóképet, felvételt vagy bármely más hang- és képfelvételt készítsenek bármilyen 
ellentételezés nélkül. 
 
Szeged, 2020. augusztus 15 / 16. 
Aláírás: ……………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
  



 

 
Alulírott Résztvevő/ Résztvevő képviselője kijelentem, hogy önkéntes, külső befolyástól 
mentes hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Szegedi Sport és Fürdők Kft., mint a verseny 
szervezője a versenyhez kapcsolódó tevékenységről készült fényképet, képet, videofelvételt, 
mozgóképet, felvételt vagy bármely más hang- és képfelvételt a közösségi oldalára 
közzétegye vagy egyéb hírportálon, médiumon keresztül terjessze, továbbá tudomásul 
veszem, hogy, mint a Résztvevő/Résztvevő képviselője nem leszek jogosult ezekkel 
kapcsolatban semmiféle ellentételezésre. 
 
Szeged, 2020. augusztus 15. 
Aláírás: ……………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Az új típusú koronavírussal kapcsolatos nyilatkozatok. 
 
Alulírott Résztvevő/Résztvevő képviselője tudomásul veszem, hogy amennyiben az alábbi 
kérdések közül bármelyikre igennel válaszolok, a rendezvényen nem vehetek részt. 
 

[]igen []nem  1.Volt-e bármilyen heveny megbetegedése az elmúlt 2 héten? 

[]igen []nem 2.Van-e 37,5 C fölötti láza? 

[]igen []nem 3.Van-e köhögése jelenleg? 

[]igen []nem 4. Fáj-e a torka jelenleg? 

[]igen []nem 5. Érzékelt-e szaglás vagy ízérzés vesztést? 

[]igen []nem 6. Volt-e kapcsolatban az elmúlt két hétben olyan személlyel, akinek a fenti 

panaszai voltak? 

[]igen []nem 7. Járt-e az elmúlt 2 hétben olyan területen, amely magas rizikójú a COVID-

19 betegségre? 

[]igen []nem 8. Dolgozik-e idősotthonban, vagy egészségügyben, ahol COVID-19 

fertőzötteket vagy légúti betegségben szenvedőket látnak el? 

[]igen []nem 9. Volt-e kapcsolatban az elmúlt két hétben olyan személlyel, akinek igazolt 

COVID-19 betegsége volt? 

[]igen []nem 10. Az Önnel egy háztartásban élők között volt-e van-e COVID-19 

fertőzött/beteg, vagy észlel-e bárki COVID-19-re jellemző tüneteket (láz, 
köhögés, torokfájás, szaglás vagy ízérzés vesztés)? 

 
Szeged, 2020. augusztus 15. 
Aláírás: ……………………………………………………………………………………………………………... 

 


