
 

 

SZÜLŐI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT 
 

 
A Nyilatkozatot kérjük NYOMTATOTT BETŰKKEL kitölteni. 
A gyermek törvényes képviselője nyilatkozattal igazolja a futásban részt vevő gyermek 
megfelelő egészségi állapotát illetve a Sportolj 6 lábon Egyesület által szervezett, 
2019. július 6-i 
 

„ FUTÓ EST – Gyerekeknek – TEREPFUTÁS - 2019” 
 
eseményen való részvételhez hozzájárul. A kitöltött nyilatkozatot a futás megkezdése előtt, a 
rajtszám átvételekor kell átadni a helyszíni regisztrációnál. 
Alulírott szülő (törvényes képviselő)  
 

- Nyilatkozom, hogy gyermekem saját felelősségemre vesz részt a fent nevezett 
rendezvény 1,5 vagy 3 km-es távján. 

- Tudomásul veszem, hogy gyermekem érvényes rajtszámmal indul. 
- Tudomásul veszem, hogy az esetlegesen bekövetkezett balesetért nem vagyok jogosult 

a szervező felé kártérítési igénnyel fordulni. 
- Tudomásul veszem, hogy az ingyenes vagy kedvezményes nevezéssel gyermekem 

nem jogosult a befutó éremre, kivéve, ha azt nevezéskor időben jeleztem és 
megfizettem. 

- Az ingyenes online előnevezéssel a célba érést követően az alábbiakra jogosult, 
amennyiben érvényes rajtszámmal rendelkezik: Oklevél, müzli szelet, tea, zsíros 
kenyér. 

- Nyilatkozom és beleegyezem, hogy gyermekemről fotók készülhetnek, amit a 
szervező szabadon felhasználhat web illetve közösségi facebook oldalán. 

- Nyilatkozom, hogy az online nevezési felhívást végig olvastam, tudomásul vettem és 
elfogadom valamint az általam megadott online regisztrációs adatok a valóságnak 
megfelelnek. 

- Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltakat betartom,, illetve, ha bármely pontját 
megszegem, vagy nem teszek eleget, úgy a szervezők jogosultak az eseményről kizárni. 

- Elfogadom, hogy amennyiben az esemény ideje alatt gyermekem vagy hozzátartozója 
személyi sérülést szenved, úgy kárigényemmel nem vagyok jogosult a rendezvény szervezői 
felé fellépni. 

-  Tudomásul veszem, hogy amennyiben gyermekem viselkedésével zavarja a rendezvényt, ill. 
társai testi épségét veszélyezteti vagy az elhelyezett berendezésekben kárt okoz, a 
rendezvényről kizárható.  A gyermekem által okozott anyagi károkat megtérítem. 

- Tudomásul veszem, hogy a gyermektávon kutyával futás esetén, érvényes nevezéssel egy 
szülőnek kísérnie kell. 

 
Újhartyán, 2019. Július 6. 
 
 
 
A nyilatkozatot aláíró szülő (törvényes képviselő) aláírása:  …….………………………… 
 

RAJTSZÁM: 


