
FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI ÉS ADATKEZELÉSI 

NYILATKOZAT 
a Balaton-átevezésen 

2019. július 6. napján 

történő részvételéhez 

Alulírott, ……………………………………………………………………………(név) 

lakcím: ……………………………………………………………………………….…...,  

anyja neve: ………………………………………………, születési idő: ……………….……..,

kijelentem, hogy a Balaton-átevezésen saját felelősségemre veszek részt, felelős vagyok saját 

egészségi, fizikai állapotomnak a részvételre való alkalmasságáért. A Balaton-átevezés 

Programismertetőjét, a Részvételi és fizetési feltételeket, valamint az Adatvédelmi 

tájékoztatót megismertem. 

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a rendezvényre vonatkozó valamennyi 

sportszabályt és a rendezők előírásait, utasításait betartom. Kijelentem, hogy sportemberhez 

méltó magatartással veszek részt a rendezvényen, saját és sporttársaim testi épségét óvom. 

Kijelentem, hogy a rendezvényre való online nevezés során a részvételi és fizetési 

feltételeket, továbbá a Magyar Kajak-Kenu Szövetség adatvédelmi tájékoztatóját elfogadtam, 

illetőleg jelen nyilatkozat aláírásával azt megerősítve elfogadom. 

Kijelentem, hogy a rendező kötelezett a mentőmellény viselésére és a részvételhez 

szükséges valamennyi felszerelés rendelkezésemre áll. 

Tudomásul veszem, hogy a rendező, a szervezők és a szponzorok semminemű 

felelősséget nem vállalnak a rendezvényen történt bárminemű balesetért, káreseményért, mely 

a résztvevők bármelyikének nem megfelelő egészségi, fizikai állapotából, sportszerűtlen 

magatartásából vagy az elvárható fegyelmezettség és gondosság hiánya miatt bármely okból 

bekövetkezik.  

Tudomásul veszem, hogy vis maior esetén a rendező és a szervezők az életmentést 

tekintik elsődlegesnek és nem vállalnak felelősséget a mentés közben esetlegesen az 

eszközökben bekövetkező károkért, vagy azok megsemmisülésért.  
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Az adatkezelési tájékoztató megismerését követően hozzájárulok, hogy a Balaton-

átevezésre történő regisztráció során megadott személyes adatimat a Magyar Kajak-Kenu 

Szövetség a tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje. 

Hozzájárulok Nem járulok hozzá 

Az adatkezelési tájékoztató megismerését követően hozzájárulok, hogy a Magyar 

Kajak-Kenu Szövetség hírlevél formájában marketing célból a regisztráció során megadott e-

mail címen megkeressen. 

Hozzájárulok Nem járulok hozzá 

Kelt, …………………………………. 

……….………………………….………………. 

aláírás 

………………………………….………………. 

(kiskorú esetén törvényes képviselő aláírása) 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

1. …………………………………………….. 2. …………………………………………

(név) (név) 

………………………………………………    ………………………………………… 

(lakcím) (lakcím) 
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