Felelősségvállalási nyilatkozat
„RUN DOG Futóverseny” résztvevője, ezúton nyilatkozom, hogy

•
•
•
•
•
•

- az eseményen saját felelősségemre veszek részt,
- az online nevezési felhívást végig olvastam, tudomásul vettem,
- az online regisztrációs adataim a valóságnak megfelelnek,
- az általam benevezett kutya elmúlt 1 éves, rendelkezik mikrocsippel, érvényes veszettség elleni védőoltással, egészséges és közösségbe vihető, az oltási könyv magamnál tartom és kizárólag futásra
alkalmas pórázt használok.
- oltási könyvben vagy állatútlevélben, orvos által bejegyzett igazolással rendelkezem, miszerint a kutyám 3 hónapon belül, de legkésőbb augusztus 31-ig féreghajtó kezelésen átesett.
- különösen ügyelek a tisztaságra és a környezetre, a kutyaürüléket példamutatóan felszedem.
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltakat betartom, illetve, ha bármely pontját megszegem vagy nem teszek eleget, úgy a szervezők jogosultak az eseményről kizárni, a nevezési díj
elvesztésével is.
1. Kutyát szabadon engedni nem lehet az egész Tököli parkerdő területén!!! A szabály megszegése azonnali kizárással jár!!!
2. Mindenki felelős saját kutyájáért, a kutyátok nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is egy életre szóló traumát okozhat másoknak.
3. Ha a Te kutyád szelíd, okos stb...akkor se engedd oda még pórázon sem más kutyákhoz, mert a másik egyáltalán nem biztos, hogy szelíd stb...
4. A rajt-cél zónában csak rövid ideig tartózkodjatok, indítás előtt 5 perccel kérlek legyetek a rajtzónában, a befutás után a célzónát minél hamarabb hagyjátok el, mert a versenyzők folyamatosan
érkeznek.
5. A versenyen ne akadályozzátok más páros előzését! Egymás mellett lehetőleg ne fussatok és a kutyátok se fusson keresztbe, ezzel elfoglalva az egész pályát. Az előzést a gyorsabb páros jelezze
"Balról" vagy "Jobbról" kiáltással, attól függően melyik oldalról előzne.
6. Ha a verseny közben a kutyátok oda akar menni a másik kutyához, akkor a póráz visszahúzásával, lassítással ezt akadályozzátok meg, hogy ne zavarjátok a másik párost semmilyen módon.
Tudomásul veszem a szervezők azon kérését, miszerint az esemény teljes időtartama alatt a rendezvény területén az általam benevezett kutyát pórázon tartom és különösen nagy figyelmet fordítok
arra, hogy kutya másokat ne zavarjon, illetve kárt ne tegyen. Elfogadom, hogy amennyiben a rendezvényen az általam benevezett kutya mégis kárt, személyi sérülést vagy más kutyában kárt okoz,
illetve egyéb más állatban kárt tesz, úgy az okozott sérülésért, károkozásért kizárólagos felelősséget vállalok. Elfogadom, hogy amennyiben az esemény ideje alatt személyi sérülést szenvedek, vagy az
általam benevezett kutya sérülést szenved, úgy kárigényemmel nem vagyok jogosult a rendezvény szervezői felé fellépni, kizárólag a sérülést okozó személy, vagy ha kutya okozott sérülést, akkor a
kutya tulajdonosa felé élhetek kártérítési igénnyel. Kérjük, hogy jelen felelősségvállalásai nyilatkozatot kinyomtatva és kitöltve hozd magaddal és add le a regisztrációnál.
Járványügyi nyilatkozat COVID-19 vírusfertőzéssel kapcsolatban

Név:.........................................................................
Születési hely, idő:....................................................... Lakcím:....................................................................
Értesítési telefonszám:.................................................
Kérjük, válaszoljon a kérdés után a megfelelő válasz aláhúzásával!
1.Volt-e az elmúlt 2 hétben lázzal, hőemelkedéssel járó megbetegedése? igen/nem
2.Volt-e az elmúlt 2 hétben köhögéssel, nehézlégzéssel járó megbetegedése? igen/nem
3.Ezen idő alatt érzett-e gyengeséget, végtagfájdalmat, egyéb influenzaszerű tüneteket? ? igen/nem

4. Volt-e az elmúlt 2 hétben hányással, hasmenéssel járó megbetegedése? ? igen/nem
5. Szoros kapcsolatba került-e az elmúlt 2 hétben koronavírussal (COVID-19)
fertőzött személlyel, vagy házi karanténban levő személlyel? ? igen/nem

Szoros kapcsolatban álló személynek minősül az, aki a valószínűsített vagy a megerősített COVID-19 fertőzöttel

•
•
•
•
•
•

- egy háztartásban él;
- személyes kapcsolatba került (2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb idő);
- zárt légtérben tartózkodott (2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb idő) [pl. munkahelyen egy-más közelében, iskolában, egy osztályteremben, kórházi beteglátogatás során];
- közvetlen fizikai kapcsolatba került (pl. kézfogás útján);
- védőeszköz alkalmazása nélkül új koronavírussal fertőzött beteg váladékával érintkezett (pl. ráköhögtek vagy szabad kézzel ért használt papír zsebkendőhöz);
- a repülőúton
bármilyen irányban 2 ülésnyi távolságban ült
COVID-19 beteget ápolt,
a repülőgép személyzeteként az új koronavírussal fertőzött beteg ülőhely szektorában látott el szolgálatot,
COVID-19 beteg közvetlen ellátásában/ápolásában részt vett vagy laboratóriumi dolgozóként COVID-19 beteg mintáit kezelte.

6. Járt-e az elmúlt 2 hétben külföldön? igen/nem
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelenleg egészségesnek érzem magam, a fent leírt tényeket megértettem. Kijelentem, hogy az ott adott válaszaim a valóságnak megfe- lelnek. Amennyiben a
kezelési időszakom alatt a fenti kérdéseket illetően változás történik, akkor azt a kezelőorvosomnak haladéktalanul jelzem.
Dátum:............................
..........................................................
nyilatkozattevő aláírása

