
                                           Álatlános szerződési fevételek 

 

Felelősségvállalási nyilatkozat DetianRX Gokart és Rallycross versenyre  

• Az DetianRx bajnokság résztvevőjeként a versenykiírásban 

    • Tudomásul veszem, hogy a versenyen saját felelősségemre veszek részt. 

Szervező utasításait szigorúan betartom! 

• 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 

foglaltakat elfogadom és betartom. 

 Szervező nem tartozik felelősséggel. 

• Tudomásul veszem, hogy a Szervező biztosítást nem köt a nevezőkre, minden 

versenyzőnek ezt magának kell rendezni a versenyen kívül. 

• 18 év alatti résztvevő esetén a fent leírt feltételek teljesítéséért a törvényes 

képviselő 

tartozik kizárólagos felelősséggel, melyet külön, aláírásával igazol. 

• 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. 

 

 • 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! 

Detian RX 

 

 



……………………………… (szülő) engedélyezem 18 év alatti gyermekem a DetianRX 

által szervezett Gokart és Rallycross versenyen részt vegyen. 

 

fiatalkorú neve: …………………………………………………………………………………………. 

 

fiatalkorú személyi igazolvány száma: ……………………………………………………….. 

 

fiatalkorú születési helye , ideje : ………………………………………………………………. 

 

Szülő személyi igazolvány száma: ……………………………………………………………….. 

 

 

...............................................         ................................................... 

fiatalkorú aláírása                                                szülő aláírása 

 

Kelt:.............................................................. 


