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RÉSZTVEVŐI NYILATKOZAT- JELENTKEZÉSI LAP 

Túra megnevezése, útvonala: ………………………………………………………….…….......................... 

Túra időpontja: ………….……….…….………………..-tól  …….…….……...………......….………….-ig  
 

Résztvevő neve: …………………………………………………………………………………………..…... 

Születési dátuma: ……………………………..…..     TAJ kártya száma: …………………..……………….. 

Lakcíme: ………………………..………………………………………..…… tel.: …………………………. 

E-mail címe: …………………………………………………………………………………………………… 

Magassága: …………………cm                  Súlya: ……….…… kg                     

Kijelentem, hogy biztonságosan   tudok úszni     nem tudok úszni 

Kijelentem, hogy  betegségben nem szenvedek   ................................................. betegségben szenvedek 

Állandó jelleggel  nem szedek gyógyszert            szedek, éspedig: ………………………………………. 

…………………………………….………………………………………………..…………………….…….. 
A túra időtartamára szükséges gyógyszer mennyiséget biztosítom, adagolásáról írásban tájékoztatom a túra 
vezetőjét. 

Kijelentem, hogy eszméletvesztéssel járó betegségben, szív és keringési rendellenességgel járó betegségben és 
fertőző betegségben nem szenvedek.  

Probléma esetén elérhető: ……………………………………………………….…………..………….……. 

cím: ………………………………………….………………………………... tel.: …………………………. 

Részvételi feltételek:  
A túra biztonsága érdekében a túravezető utasításait elfogadom. A mentőmellényt a túravezető utasításának 
megfelelően a túra időtartama alatt viselem. 
Tudomásul veszem, hogy a túrán fertőző betegségektől mentesen vehetek részt. Tudomásul veszem, hogy a 
társaimra és/vagy önmagamra veszélyes magatartás tanúsítása, a vízi közlekedés szabályainak be nem tartása, a 
közösségi normák durva megsértése esetén a túravezető a túrán történő további részvételtől eltilthat. Ez esetben 
kártérítést, a részvételi díj visszafizetését nem kérhetem. Amennyiben a túra során megbetegszem, vagy 
magatartásom nem megfelelő, a túra vezetőjének utasítását követően a hazautazásomról saját költségemen 
gondoskodom. Tudomásul veszem, hogy a túrán a részvételi díj maradéktalan befizetése esetén vehetek részt. 
Amennyiben az időjárási vagy egyéb külső körülmények lehetetlenné teszik az indulást, akkor a túravezető a túrát nem 
indítja el. Ez esetben egyeztetett módon a túra későbbi időpontban, vagy nem kerül megrendezésre.  
A túra időpontját megelőző 24 órában visszamondott részvétel esetén a túra szervezője a részvételi díjat nem fizeti 
vissza. A részvételi díj a túrakiírásban szereplő programok minden előre látható költségét tartalmazza. A részvételi 
díj nem tartalmaz biztosítást. Amennyiben nem kötök biztosítást, annak kockázatát viselem. Teljes anyagi 
felelősséget vállalok a rendelkezésemre bocsátott túrafelszerelésért.  
Túrázó felszerelésem összeállításakor figyelembe veszem a túravezető kéréseit, azt a megküldött felszereléslista 
alapján állítom össze. Alkalmatlan, vagy túlzott mennyiségű felszerelés esetén a Túravezető megtilthatja a túrán való 
részvételt. Túrázó felszerelésem őrzéséről a túra során magam gondoskodom, kivéve, ha azt a túra vezetője 
továbbszállítás vagy megőrzés céljából átvette.  
A túra időtartama alatt harmadik személynek okozott kárért közvetlenül a károkozó a felelős. A nyilatkozat 
kitöltésével és aláírásával elismerem, hogy valamennyi részvételi feltételt megismertem, megértettem, azokat 
magamra nézve kötelezőnek tartom. 
 
 A fent megadott e-mail címre szeretném a Szupisup hírlevelét megkapni 
 
……………..….., 20  .  .   . ………..……..…..…….  

…………………………………………………………………………. 
Túrázó aláírása (kiskorú esetén szülői aláírás) 

 


