SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÁSI, RÉSZTVEVŐI JOGNYILATKOZAT
Szülő/regisztráló neve, címe: ……………………………………Értesítési telefonszám:...........................E-mail cím:………................
Résztvevő neve, címe: ………………………………………………………………..Szül.hely, idő, an…………………………………
Résztvevő neve, címe: ………………………………………………………………..Szül.hely, idő, an…………………………………
Résztvevő neve, címe: ………………………………………………………………..Szül.hely, idő, an…………………………………
Résztvevő jelentkezik az alábbi programokra: Sport és nyári élménytábor a rómain: I. hét
II. hét
III. hét IV. hét
Nyári vízitúrák: OSE vízitúra a Dunán KomáromMilleniumi
(a megfelelő kockába tegyen X-et)
A résztvevő önállóan közlekedhet a szárazföldön, k
Haza kísérő személy neve:..…………………….…..….Címe:…………………………………………Telefonszáma:.…………………
Állandó jelleggel szed gyógy
……………………Gyógyszer érzékenység/allergia:....................................
1. Az Óbudai SE (továbbiakban szolgáltató, vagy eladó, vagy programszervező) jelen nyilatkozat aláírásával kijelenti:
- Mindent megtesznek a résztvevők biztonságáért a Hajózási Szabályzat értelmében, illetve a sport szabályainak megfelelően.
- Gondoskodnak a felszerelések helyes használatának bemutatásáról, azok műszaki megfelelőségéről, és kíséretet adnak a hajókhoz a vízen
- Lehetőségeikhez mérten gondoskodnak a színvonalas sport oktatásról, sport edzéséről, általános higiénés és étkezési-önellátási feltételekről
- A résztvevőt egész nap a Dunán, bérelt/normál közterületen, külső helyszíneken foglalkoztatják, és közterületen, illetve közúton közlekednek.
- A résztvevő felügyeletéről olyan módon gondoskodnak, hogy a résztvevőnek a program aktuális helyszínének elhagyására a szülő/regisztráló
személyes jelenléte, illetve kérelme, engedélye nélkül nincsen legálisan lehetősége – kiadni is csak ezen személyeknek fogják.
- A programszervezőket és megbízottaikat csak a jelen nyilatkozatban vállalt kötelezettségek tekintetében terheli felelősség, az minden más esetben a
szülőt terheli, beleértve a résztvevő felügyeletük alól való vétlen vagy szándékos, esetleg megtévesztésen alapuló kicsúszását a programról. (szökés)
A gyermek esetleges károkozásaiért a Polgári Törvénykönyv értelmében a felelősség a Szülőt terheli.
2. Szülő vagy résztvevő (továbbiakban szülő, résztvevő) jelen nyilatkozat aláírásával kijelentik vagy belelegyeznek:
- A www.indian-vizitura.hu oldalon és ezen a jelentkezési lapon szereplő résztvevő általam vagy megbízottam által lett jelentkeztetve a Rómaiparton, Budapest III. ker. és a Duna magyarországi szakaszán rendezett programokra, illetve a vízitúrákra, képzésekre (továbbiakban: program).
- A résztvevő az én kifejezett hozzájárulásommal a kizárólag az itt, és a www.indian-vizitura.hu oldalon feltüntetett feltételekkel részt vehet a
programokon. Ha a résztvevő 18 éves elmúlt és cselekvőképes, akkor önállóan jelenti ki az alább felsoroltakat:
- a részvételi feltételeket megismerte, megfelelő előzetes tájékoztatásban részesült a programokról, és a gyakorlati tudnivalókról. Betartja a Hajózási
Szabályzatot (HSZ), a Házirendben, az ÁSZF-ben és kiegészítő szabályzataiban, illetve az Óbudai SE alapszabályában leírtakat.
- A programszervezők fennhatóságán kívül eső intézményekben való látogatás esetén az intézmények házirendjét a résztvevőnek be kell tartania a
közlekedés szabályaival együtt. A szabályzat az érintett intézmény honlapról letölthető: http://www.romaistrand.hu/aktualis/hazirend
- Szülő kijelenti, hogy a résztvevő tekintetében nincs tudomása semmilyen egyéb, olyan betegségről, amelyet a jelentkezési lapon nem tüntetett fel.
A fel nem sorolt betegségekért és az azokból eredő esetleges sérülésekért a programszervezőket semmilyen felelősség nem terheli.
- A szülő igazolja, hogy a magyar jogszabályok értelmében a Magyar Állam felé társadalombiztosítási (TB) fizetési kötelezettségének folyamatosan
eleget tesz vagy rendelkezik Európai egészségkártyával, vagy kötött utazásbiztosítást, így a gyermek esetleges bármilyen sérülése, betegsége esetén,
amely a program ideje alatt történik, a gyermek egészségügyi ellátásának terhei fedezve vannak, így annak semmilyen költsége sem terhelhető
tovább a programszervezőire, oktatóira, személyzetére, üzemeltetőire. A részvételi díj biztosítást, esetleges károk fedezetét nem tartalmazza.
- A résztvevő saját felelősségére vesz részt az összes program elemen. A tábor ideje alatt szerzett sportsérülésekért, és balesetekért a
programszervezők nem vállalják a felelősséget. A strandos és más vízi programokon csak a mélyvíz-biztos úszástudással rendelkező gyermekek
vehetnek részt az intézmény házirendjét betartva. Az úszni nem tudók, csak az úszás tudás nélkül használható helyekre mehetnek. A mélyvíz
közelébe menni, vagy a hajókba beszállni csak becsatolt mentőmellényben szabad.
- Szülő/résztvevő kijelenti, hogy nem észlelhetőek rajta az alábbi tünetek: láz, torokfájás, hányás, hasmenés, bőrkiütés, sárgaság, egyéb súlyosabb
bőrelváltozás, bőrgennyedés, váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás, illetve tetű- és rühmentes, valamint eszméletvesztéssel, szív és
keringési rendellenességgel járó vagy egyéb fertőző betegségben nem szenved Hajózásra, sportolásra, fizikailag, szellemileg alkalmas állapotú.
3. Adatkezelési hozzájárulás, fénykép és videófelvétel készítési hozzájárulás:
- Résztvevő, illetve a szülő/gondviselő hozzájárulását adja, hogy az általa önként megadott adatokat a programszervezők az Óbudai SE (szolgáltató,
eladó, programszervező) és Horváth Péter e.v. (működtető, eladó, szolgáltató) az indian-vizitura.hu oldalon lévő adatkezelési tájékoztatóban
(https://indian-vizitura.hu/adatkezelesi-tajekoztato) megjelölt módon kezeljék, de legkésőbb visszavonásig vagy a törvényi határidők lejártáig.
- A szülő, résztvevő előzetesen hozzájárul, hogy a programokon olyan fénykép vagy videó készüljön, amelyen a résztvevő is szerepel. A kép és
hangfelvételek a szolgáltatók tulajdonát képezik. Ezek felhasználásáért résztvevők/szülő ellenszolgáltatást nem kér. A szülő kérheti a szervezőktől az
elkészült képek esetében a résztvevőt ábrázoló kép fel nem használást, illetve törlését. A programokon készült kép- és hanganyagok a szervezők
engedélye nélkül nyilvánosan nem publikálhatóak, fel nem használhatóak; ez alól kivételt képez a személyes célú, nem nyilvános felhasználás.
4. Adatkezelési nyilatkozat és Hírlevél feliratkozás: Résztvevő feliratkozik a programszervezők és partnereik hírlevelére, amely reklámot is
tartalmaz: IGEN // NEM (a megfelelő választ kérjük bekarikázni). A résztvevő IGEN válaszával hozzájárul ahhoz, hogy az Óbudai SE és Horváth Péter
e.v. a saját, és az adatkezelési tájékoztatóban szereplő módon partnerei termékeivel és szolgáltatásaival közvetlenül az igénybe vevőt megkereshesse.
A hírlevél térítésmentesen lemondható. Adatokat kizárólag a törvényes felhatalmazással rendelkező állami szerveknek adjuk ki, kérésük esetén.
A szülői, résztvevői jognyilatkozat részét képezi a szülő, résztvevő által elektronikusan vagy papíron kitöltött jelentkezési lap. A feltüntetett adatok
valóságtartalmáért, helyességért és a résztvevők adatai feletti kezelési joggal való rendelkezésért a szülő/résztvevő tartozik felelősséggel.
A nyilatkozat kitöltésével és aláírásával szülő/résztvevő elismeri, hogy valamennyi részvételi feltételt és szabályt megismerte, megértette, azokat a
résztvevőre és magára nézve is kötelezőnek tartja, illetve kifejezetten hozzájárul adatai kezeléséhez az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján.
………………….., 2019. ……hó…..…nap….. Aláírás:.…………….…………..………… Aláírás……………….……………………………
nagykorú résztvevő aláírása
kiskorú résztvevő esetén szülő/gondviselő aláírása
A résztvevő jelentkezését elfogadom………………………………………………………………………..………………………Óbudai SE részéről

