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FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI ÉS BELÉPÉSI NYILATKOZAT 

Versenyszimulációs edzés sorozat a Magyar OCR Sport Szövetség jóváhagyásával 

 

Dátum és helyszín: .................................................................................................................................... 

Edzés szervező egyesülete: ....................................................................................................................... 

Saját magam, illetve gyermekem / az általam gondviselt személy nevében a fentiekben megjelölt 

akadálypályán („Akadálypálya”) megrendezésre kerülő versenyszimulációs edzésen („Edzés”) 

kapcsolatos részvételemmel / gyermekem / az általam gondviselt személy részvételével kapcsolatosan 

az alábbi nyilatkozatot teszem:  

1. Kijelentem, hogy az Edzés időpontjában rendelkezem a 2021-es évre érvényes OCR kártyával 

(versenyengedéllyel és érvényes sportorvosi igazolással).  

 

2. Kijelentem, hogy az Akadálypálya kifüggesztett Házirendjét és biztonsági előírásait 

tanulmányoztam, azt elfogadom.  Vállalom, hogy az Akadálypályát az Edzés során csak a 

Házirenddel és a biztonsági előírásokkal összhangban, továbbá – a saját fizikai és mentális 

képességeimre figyelemmel – rendeltetésszerűen használom.  Tudomásul veszem, hogy az 

Akadálypályán fellelhető eszközök használata veszélyes szabadidős elfoglaltság, amelyet azon 

személyek folytathatnak, akiknek fizikai és szellemi képességei lehetővé teszik, hogy a 

meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelően használják azokat. 

 

3. Kijelentem, hogy az Edzésen önként veszek részt. Kijelentem, hogy nem állok alkohol, gyógyszer, 

drog vagy más tudatmódosító szer hatása alatt, és nincs olyan egészségkárosodásom, valamint nem 

szenvedek olyan betegségben, amely az Akadálypálya rendeltetésszerű igénybevételében 

akadályozna, vagy amellyel magamnak vagy másoknak veszélyt okoznék. Kijelentem, hogy az 

Akadálypálya felelősségteljes igénybevételéhez szükséges fizikai és mentális adottságokkal, 

különösen megfelelő fegyelemmel, önértékeléssel, kockázat felmérési képességgel rendelkezem. 

 

4. Kijelentem, hogy az Akadálypálya területén rendelkezésre álló eszközökre vonatkozó tájékoztatást 

teljeskörűen és előzetesen megkaptam. Tudomásul veszem, hogy adott esetben az egyes 

eszközöknek külön utasításai is lehetnek a helyszínen, melyeket betartok. Vállalom, hogy az Edzést 

szervező egyesület képviselőjének – akár írásbeli, akár szóbeli – utasításait minden esetben követni 

fogom. Elfogadom, hogy a Házirend vagy a biztonsági előírások megsértése vagy valamely utasítás 

megtagadása esetében – díj-visszatérítési és egyéb igény nélkül – felszólíthatnak az Akadálypálya 

elhagyására.   

 

5. Tudomással bírok arról, hogy az Akadálypálya önmagában is balesetveszélyes. Ez fokozottan igaz, 

amennyiben a saját fizikai és mentális képességeimet túlbecsülve és ezáltal nem rendeltetésszerűen 

veszem igénybe azt. Vállalom, hogy az aránytalan veszélyeket kerülöm. Elfogadom, hogy az 

Akadálypálya eszközeit saját felelősségemre használom. Tudomásul veszem, hogy az 

Akadálypályán a sérülés, baleset, akár a halál veszélye fennáll, amely vonatkozásában saját magam 

és az általam gondviselt személy nevében felelősségem teljes tudatában, önként és szabad 

akaratomból vállalok és elfogadok minden ilyen előzetesen ismert és ismeretlen kockázatot és saját 

magam és / vagy az általam gondviselt személy nevében vállalom az összes felelősséget és 

kockázatot, amely az Edzésen történő részvételemhez kapcsolódik. Kifejezett hozzájárulásomat 

adom ahhoz, hogy engem / az általam gondviselt személyt elsősegélyben és egyéb orvosi ellátásban 

részesítsenek arra az esetre, ha esetlegesen sérülést szenvednék / szenvedne az Edzés során.  
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6. Megértettem és elfogadom, hogy a rendelkezésemre bocsátott eszközök nem rendeltetésszerű 

használatából eredő sérülésért vagy egyéb kárért az Edzést szervező egyesület, valamint az 

Akadálypálya üzemeltetője felelősségre nem vonhatók. Az Edzést szervező egyesület, valamint az 

Akadálypálya üzemeltetője különösen nem felel más, az Edzésen jelen lévő sportoló magatartásáért. 

Megértettem és elfogadom továbbá, hogy az Akadálypálya üzemeltetőjének kárfelelőssége csak 

akkor állhat fent, ha az eszközök állapota nem felel meg a biztonságos, rendeltetésszerű használatra 

alkalmas állapot előírásainak. Kijelentem, hogy az általam okozott károkat jelentem, megtérítem. 

Jelen okirat aláírásával egyidejűleg kifejezetten lemondok minden kötelezettségemről, 

követelésemről, peres eljárás kezdeményezésének jogáról, illetve bármilyen kárigény behajtásának 

jogáról az Edzést szervező egyesülettel, valamint az Akadálypálya üzemeltetőjével szemben.  

 

7. Önkéntesen, minden külső befolyás nélkül hozzájárulok, hogy az Edzésen a rólam / általam 

gondviselt személyről készített fényképet, képet, videó felvételt, mozgóképet, felvételt vagy 

bármely más hang- és képfelvételt az Edzést szervező egyesület / az Akadálypálya üzemeltetője 

(bármelyikük mint adatkezelő) nyilvánosságra hozzon, felhasználjon és terjesszen, bármilyen 

ellenszolgáltatás vagy szerzői jogi követelés nélkül. Tudomásul veszem, hogy az adatkezelés 

várható időtartama a felvétel készítésétől számított 2 (kettő) év (illetve a hozzájárulás 

visszavonásáig). Tudomásul veszem, hogy a felvétel felhasználásának módja:  az adetkezelő által 

tulajdonolt vagy üzemeltetett weboldalakon, landing oldalakon, közösségi oldalakon (Facebook, 

Instagram, stb.)  

 

8. Kijelentem, hogy az üzemeltető által rendelkezésemre bocsátott, kifüggesztett Adatkezelési 

Tájékoztatóban foglaltakat teljes körűen megértettem és a jelen okirat aláírásával az abban 

foglaltakhoz hozzájárulásomat adom.  

 

9. Elfogadom, hogy az Edzést szervező egyesület fenntartja a jogot arra, hogy elhalassza, törölje vagy 

módosítsa az Edzést időjárási körülmények vagy más, az Edzést szervező egyesület / Akadálypálya 

üzemeltető érdekkörén kívül álló tényezők miatt, melyek hatással lehetnek a sportolók egészségére 

és/vagy biztonságára. Az Edzést szervező egyesület nem kötelezhető valamely résztvevő részvételi 

díjának visszatérítésére ezen okok miatt. 

 

10. COVID-19: Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy tisztában vagyok a SARS-CoV-2 

fertőzésével járó veszélyekkel, és annak ellenére, hogy az Akadálypálya szigorúan betartja az összes 

hivatalosan elrendelt biztonsági óvintézkedést, a vírusfertőzés nem zárható ki. Ezért magam és az 

általam gondnokolt személy nevében tudomásul veszem és vállalom, hogy az új koronavírus 

kockázatának ki vagyok téve, illetve elkaphatom azt azáltal, hogy az Edzésen részt veszek és ezen 

helyzet vagy fertőzés sérülést, megbetegedést, tartós vagy maradandó károsodást és halált is 

okozhat. 

 

11. Annak érdekében, hogy a fertőzést a lehető legnagyobb valószínűséggel kizárjam, vállalom, hogy 

betartom az összes szükséges és előírt, írott és íratlan biztonsági előírást, így különösen de nem 

kizárólagosan az alábbiakat: (i) védőtávolság (köztem és másik személy közötti kötelező 1,5 méteres 

távolság; (ii) a szájat és az orrot eltakaró védőmaszk használata (sporttevékenységen kívül az 

öltözőben, az Akadálypálya sportolásra nem használt részein) (iii) kézmosás és/vagy fertőtlenítő 

használata belépéskor, valamint az Edzés ideje alatt szükség szerint, tartózkodás az arc 

megérintésétől, (iv) az Akadálypálya üzemeltetőinek, edzőinek egyéb utasítása. Kijelentem, hogy az 

Edzésre történő belépéskor alávetem magam hőmérséklet-ellenőrzésnek. Tudomásul veszem és 

elfogadom, hogy ezen védelmi intézkedések betartása nemcsak a saját vagy az általam gondnokolt 

személy védelme miatt szükséges, hanem az Edzésen résztvevő és ott tartózkodó személyek, valamint 

az Akadálypálya üzemeltetői érdekében is. Tudomásul veszem, hogy az Akadálypálya  üzemeltetője 

eltávolíthat a helyszínről, amennyiben a fentieknek nem teszek eleget. Kijelentem, hogy fertőzés és 
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az ebből eredő károk esetén semmiféle követelésem nincs az Akadálypálya üzemeltetőivel, a helyszín 

tulajdonosával, az Akadálypálya edzőivel vagy bármely más személlyel szemben. 

 

12. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy (i) az elmúlt 14 napban semmilyen tünetét nem 

érzékeltem és jelenleg sem érzékelem a COVID-19 fertőzésnek (például száraz köhögés, légszomj, 

láz, nehézlégzés, hidegrázás, izomfájdalom, torokfájás, szaglásvesztés, ízérzés hiánya vagy ízérzés 

zavara), (ii) az elmúlt 21 napban nem teszteltek COVID-19 fertőzéssel pozitívan; (iii) nem voltam 

kapcsolatban olyan személlyel, akiről tudom, hogy COVID-19-cel fertőzött (vagy annak bármely 

tünetét mutatja), így különösen nem élek egy háztartásban COVID-19 fertőzött személlyel, (iv) 

amennyiben átestem COVID-19 fertőzésen, a pozitív teszt óta eltelt legalább 21 nap és az Edzés 

időpontját megelőzően legalább 3 napja már tünetmentes vagyok.  

A saját magam és / vagy az általam gondviselt személy nevében igazolom és megerősítem, hogy hacsak 

alább másképp nincs jelezve, 18 éves elmúltam, és jelen dokumentumot saját magam, vagy adott esetben 

az általam gondviselt személy nevében törvényesen írom alá. Kijelentem, hogy a dokumentumot 

elolvastam, annak teljes egészét értem és azt szabadon, minden befolyástól mentesen, felelősségem 

teljes tudatában írom alá: 

 

18 év feletti személyek esetén kitöltendő:  18 év alatti személyek esetén szülő / gyám adatai: 

 
 

Aláírás:  
 

__________________________________________________ 

 
 

Név: 

__________________________________________________ 
 

 

E-mail:  

 

__________________________________________________ 

 
Telefon: 

 

__________________________________________________ 
 

Veszélhelyzet esetén értesítendő személy neve:  

 
 

__________________________________________________ 

 
 

Veszélhelyzet esetén értesítendő személy telefonszáma:  

 
 

__________________________________________________ 

 

 

Aláírás:  
 

__________________________________________________ 

 
Név:  

 

__________________________________________________ 
 

 

E-mail:  

 

__________________________________________________ 

 
Telefon: 

 

__________________________________________________ 
 

Kiskorú neve:  

 
 

__________________________________________________ 

 
 

Kiskorú személyhez fűződő viszonya:  

 
 

__________________________________________________ 

 

 

 

Kifüggesztendő az Akadálypálya területén:   

 

• Akadálypálya házirendje 

• Akadálypálya Adatkezelési Tájékoztatója 
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KORONAVÍRUS FERTŐZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATEGYEZTETÉS 

 

Tisztelt Sportoló! 

Az edzésen történő részvételhez kérjük, szíveskedjen kitölteni a kérdőívet.  

Személyes adatainak kezeléséről – a felelősségvállalási és belépési nyilatkozat aláírásával egyidejűleg 

megadott -, a személyes adatok kezelésére vonatkozó beleegyező nyilatkozat rendelkezik. 

Együttműködését nagyon köszönjük!        

 

Név: ……………………………………………………………………………........................................ 

 

Születési idő:………………………………………………………………............................................... 

 

Érzékelte-e az elmúlt 14 nap során az alábbi tünetek BÁRMELYIKÉT?  

 Tünetek Igen Nem 

1 37,5 Celsius fokot meghaladó láz               

2 Új tünetként kialakuló köhögés (nem tartozik ide a meglévő krónikus betegségek 

okozta tünetek pl.asztma, allergia) 

  

3 Hirtelen kialakuló, új tünetként jelentkező légszomj, nehézlégzés   

4 Új tünetként jelentkező szaglásvesztés, ízérzés hiánya vagy ízérzés zavara   

 

 

Igazak-e Önre az alábbi állítások? 

  Igen Nem 

5 Egy háztartásban él-e COVID-19 fertőzött személlyel?    

6 Átesett-e igazoltan COVID-19 fertőzésen?   

7 Ha igen, eltelt-e a pozitív teszt óta 21 nap és 3 napja tünetmentes-e?   

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

 

Kelt: 2021. ......................................  

   

Aláírás: ………………………………………………….......... 

 

 


