Részvételi és fizetési feltételek
A www.otprobaparizsba.hu/mozgasejszakaja oldalon közzétett programismertető szerinti Mozgás
Éjszakája Dunai Sárkányhajózáson (továbbiakban: Dunai Sárkányhajózás) az alábbiakban
meghatározott részvételi feltételek és fizetési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) elfogadásával és
betartásával lehet részt venni.
1. A Dunai Sárkányhajózásra nevezni az online felületen 2022. június 14. 23:59 óráig lehet. Csak a
befizetett nevezési díjjal válik a nevezés érvényessé. A nevezési díj más a Nagy Sportágválasztó, BBU
Nonprofit Kft. által szervezett eseményre kizárólag abban az esetben vihető át, amennyiben a Dunai
Sárkányhajózás szélsőséges időjárás vagy egyéb vis major miatt nem rajtoltatható el, illetve, ha a
részvétel meghiúsulásának igazolt egészségügyi okai vannak.
2. A programismertetőben meghatározott részvételi díj fizetésének módja: bankkártyás fizetés,
utalásos fizetés, készpénzes fizetés (kizárólag irodánkban 1106 Budapest Maglódi út 12/a,
munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00-17:00, pénteken 8:00-16:00).
3. A Dunai Sárkányhajózáson 12 évesnél fiatalabb személy nem vehet részt. 18 évesnél fiatalabb
személy (továbbiakban kiskorú) csak szülői engedéllyel vehet részt. Ez esetben a szülők által aláírt,
két tanú által hitelesített felelősségvállalási nyilatkozat szükséges. A szülői felelősségvállalási
nyilatkozatot a helyszínen a regisztrációkor le kell adni.
4. A Dunai Sárkányhajózás részvételi szabályzatát a jelen részvételi és fizetési feltételek, a nevezési
visszaigazolás, a felelősségvállalási nyilatkozat és az adatkezelési tájékoztató együttesen képezik.
5. Az online nevezés során a részvételi és fizetési feltételek, illetve az adatkezelési tájékoztató
elfogadásával a jelentkezők elfogadják a részvételi szabályzat kötelező érvényét, valamint a Dunai
Sárkányhajózás szervezőinek utasítási jogát. A szervezőnek nemcsak joga, hanem kötelessége is
minden lehetséges eszközzel gondoskodni a személyek és az anyagi javak biztonságáról, beleértve a
Dunai Sárkányhajózás megszakítását vagy vétkes személyek kizárását is.
6. A vízen mentőmellény használata kötelező, melyet a szervezők minden résztvevő számára
biztosítanak.
7. Az eseményen részt venni alkoholos vagy bármilyen tudatmódosító szer hatása alatt tilos.
8. A Dunai Sárkányhajózáson való részvétel, saját felelősségre és kockázatra történik. A rendezők a
bekövetkező balesetekért, megbetegedésekért, vagy anyagi károkért felelősséget nem vállalnak, és
nem fedezik a felmerülő költségeket.
9. Értéktárgyakat a hajóba csak saját felelősségre lehet hozni, azok biztonságos (vízmentes)
csomagolásáról mindenkinek magának kell gondoskodnia.
10. Részletes információk, az esemény honlapján a www.otprobaparizsba.hu/mozgasejszakaja oldalon
találhatók. A hivatalos közlemények a Mozgás Éjszakája Facebook oldalán találhatók. További
kérdéssel az esemény mozgasejszakaja@otprobaparizsba.hu címére elküldött emailben lehet a
szervezőkhöz fordulni.
11. Minden résztvevő hozzájárul, hogy az esemény ideje alatt róla készült fényképeket, videókat a
Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft. korlátozás nélkül felhasználhassa, tudomásul veszi, hogy a
fényképeken, videókon név feltüntetésére a rendező nem kötelezhető.

