
Decathlon Élménypróba  

Részvételi Szabályzat 

1. A IV. Decathlon Élménypróba futamának résztvevői, a benevezett indulók csak a jelen 

részvételi szabályzatban foglaltak elfogadása esetén vehetnek részt a versenyen. Minden induló 

kizárólag saját felelősségére indul a megmérettetésen. 

A Szervező: Pokrovenszki Gergely egyéni vállalkozó 

Címe:…………………………………. 

e-mail címe: info@markaepito.hu 

 

2. A jelentkezés elküldésével illetve a személyes jelentkezés során a részt vevők kijelentik, 

hogy a 14. életévet betöltötték és a rendezvényen saját, szabad akaratukból vesznek részt és 

tudomásul veszik, hogy a játék során esetlegesen bekövetkező balesetekért illetve személyes 

tárgyaikban keletkező károkért a játék szervezői felelősséget nem vállalnak.  

 

3. 10-14 éves gyermekek is indulhatnak a versenyen, de az induláskor a szülők által kitöltött és 

aláírt szülői beleegyező nyilatkozatot át kell adniuk a regisztrációnál. A 10-14 éves korosztály 

számára az adott napon a felnőtt futamok után, külön futamok lesz, vagy a felnőttekkel együtt 

indulhatnak a részt vevők számától illetve a pálya jellegétől, nehézségétől függően. 

 

A 10 év alatti gyermekek ingyenes Denevér pályát vehetnek igénybe kizárólag szülői felügyelet 

mellett. A szervezők a Denevér pályán történt balesetekért, sérülésekért a felelősséget kizárják.   

 

4. A szervezők csomag megőrzést biztosítanak a rendezvényen a regisztrációnál, de a 

megőrzésre átvett csomagokban levő tárgyakért, értékekért felelősséget nem vállalnak. 

a  

4. A részt vevő a részvételi szabályzat elfogadásával felelősséget és kötelezettséget vállal arra, 

hogy: 

- az erdőre, annak növény- és állatvilágára fokozottan vigyáz, nem szemetel 

- tudomásul veszi, hogy tilos a károkozás 

- a IV. Decathlon Élménypróba szolgáltatásait és a részt vevő számára  rendelkezésre bocsátott 

felszerelést és élményelemeket (kettlebell, gumiabroncs, szalmabála, lisztes zsák, stb.) saját 

felelősségre rendeltetésszerűen használja. 

- a szolgáltatásoknak a használata veszélyes szabadidős elfoglaltság, melyet azon személyek 

folytathatnak, akiknek fizikai és szellemi képességei lehetővé teszik, hogy a szervező által 

meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelően használják a rendezvény 

szolgáltatásait 

- alkohol, gyógyszer, drog befolyása alatt nem áll a részt vevő és a futam alatt sem fogyaszt 

ilyen szereket 

 

5. A részt vevő felelős a nem rendeltetésszerű, előírás szerinti használatból keletkező, az 

eszközökben okozott károkért, a másoknak okozott sérülésekért, kárért és  a verseny 

szervezőjével szembeni kártérítési igény kizárt. 

.  

 



.  

 

6. A rendezvény rossz idő esetén is megtartásra kerül, így a rossz idő nem ok a részvételi díj 

visszakövetelésére. Szintén nincs lehetőség a részvételi díj visszakövetelésére, amennyiben a 

rendezvényen vagy előtte 24 órán belül kerül sor a Katasztrófavédelem riasztására és emiatt a 

rendezvény nem kerülhet megtartásramert a szolgáltatás meghatározó részét már igénybe vették 

a részt vevők. 

  

 

7. A részvételi szabályzatban foglaltakat a részt vevő köteles megtartani, betartani és azokat 

kötelező érvényűnek elfogadni.  

 

8. A személyes adatok megadásával hozzájárul a részt vevő azok hatályos jogszabályok szerinti 

kezeléséhez, melyet a Szervező a hatályos jogszabályok, a GDPR és a elmenyproba.hu 

honlapon megtalálható Adatvédelmi Nyilatkozat alapján jogosult kezelni, felhasználni. 

  

 

9. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a IV. Decathlon Élménypróba résztvevőiről és nézőkről 

készített fotót és videó filmet készítsen, a fotók és videó felvételek készítéséhez és a Szervező- 

általi szabad, az élménypróba promóciója, reklámozása, népszerűsítése érdekében történő 

felhasználáshoz a jelen Részvételi Szabályzat elfogadásával a részt vevő hozzájárul, 

ezértellenszolgáltatásra nem vagyok jogosult. 

 

10. A nevezés leadását követően, részvétel hiányában a részvételi díj nem kerül 

visszatérítésre. A benevezett személy a vásárlást követően jogosult a nevezését, azaz 

részvételi jogát átruházni, amelyet az info@markaepito.hu-n kell bejelentenie a rendezvény 

előtti munkanap 18.00-ig legkésőbb. Ezen időpontot követően az átruházást nem tudja a 

szervező figyelembe venni.  

 

11. A Szervező vis major esemény esetén (pl. háború, sztrájk, kormányzati intézkedések, 

járvány, veszélyhelyzet kihirdetése, stb) esetén jogosult a rendezvényt egyoldalúan elhalasztani 

egy későbbi időpontra, melyről értesíti a már regisztrált részt vevőket, nevezést leadókat. Ebben 

az esetben az elhalasztott rendezvény megtartásáig jogosult a személyes adatok kezelésére. Az 

elhalasztott rendezvényen a már megváltott jegyek érvényesek, annak visszaváltására nincs 

lehetőség. 

12. Jelen részvételi szabályzatot a Szervező jogosult bármikor egyoldalúan módosítani, 

melyről az elmenyproba.hu oldalon való közzététellel értesíti a részt vevőket. 

Bármilyen kérdés, panasz, reklamáció info@markaepito.hu e-mail címen vagy a Szervező 

székhelyére megküldött ajánlott levélben jelenthető be.. 

Pokrovenszki Gergely 

Szervező 

 



A fenti részvételi szabályzatot  elolvastam és megértettem, azt a részvételi jegy megvásárlásával 

illetve a regisztrációval tudomásul veszem, a regisztráció alkalmával aláírom: 

Aláírás:…………………………… 

NÉV:……………………………. 

 


