Versenyszabályzat - Garmin Sport&Fun családi futónap
Rendező:
Nevező:
Időpont:

Navi-Gate Kft. (1133 Budapest, Visegrádi utca 80/A.)
A versenyre az online nevezési lapon jelentkező, a nevezési díjat befizető versenyző
2017. június 3.

1, Nevező kijelenti, hogy a versenyen egészségesen, saját felelősségére, felkészülten indul. Tudomásul veszi, hogy a
verseny során a róla készült képeket, felvételeket promóciós célra rendező felhasználhatja, harmadik félnek kiadhatja.
Tudomásul veszi, hogy a versenypályán és a versenyközpontban biztonsági kamerák felvételeket készíthetnek róla. A
rendezvény ideje alatt róla készült képek és felvételek közléséhez azok tartalmától függetlenül ezúton kifejezetten és
visszavonhatatlanul hozzájárul.
2, Nevező elfogadja, hogy a nevezés és a rajtcsomag át nem ruházható és csak a nevezési díj befizetése után válik
érvényessé. A nevezéskor megadott póló méret a nevezés érvényessé válását követően már nem módosítható. Nevező
elfogadja, hogy a nevezése a nevezési díj befizetését követően nem vonható vissza, még abban az esetben sem, ha
nevező a versenyen nem tud részt venni, függetlenül attól, hogy erről mikor értesül vagy erről mikor és milyen módon
értesíti a rendezőt. A nevezési díj befizetési határidejének betartása a nevező felelőssége.
3, A versenyen kizárólag 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt. 18 év alatti versenyző kizárólag szülői
engedéllyel és felügyelettel vehet részt az eseményen.
4, A rajtszám és a rajtcsomag átvételének elengedhetetlen feltétele a felelősségvállalási nyilatkozat aláírása. A rajtcsomag
átvétele kizárólag a nevező által személyesen történhet, melyhez rendező szükség esetén kérheti nevező személyének
igazolását (igazolvány vagy visszaigazoló e-mail bemutatása). Amennyiben a rajtszámot és rajtcsomagot meghatalmazott
veszi át, elengedhetetlenül szükséges nevező részéről egy megfelelő személyi adatokkal kitöltött hivatalos
meghatalmazás, mely rendezőnél marad. A meghatalmazottal történő átvétel esetén a felelősségvállalási nyilatkozatot
nevező helyett meghatalmazott írja alá, rendező ebben az esetben a nyilatkozat egy másolati példányát
meghatalmazottnak átadja.
5, A rajtidőpont megváltoztatására kizárólag a teljes versenyt érintő technikai akadály esetén van mód, melyről rendező
helyszínen lévő vezetője (versenyigazgató) jogosult dönteni. Rendező fenntartja a jogot, hogy technikai akadály esetén a
rajt időpontját az akadály elhárulásáig elhalassza, egyúttal vállalja, hogy a halasztás tényéről és várható mértékéről
folyamatosan tájékoztatja a versenyen résztvevőket. Nevező saját felelőssége, hogy a rajt időpontjára a rajthelyre érjen.
6, A verseny teljes útvonala a Szilas patak mentén, a kiépített gyalogos- és kerékpárúton halad. A verseny idejére rendező
engedéllyel rendelkezik a társrendező XVI. kerületi önkormányzattól az út zárására és kizárólagos használatára a verseny
idejére. Rendező mindent megtesz annak érdekében, hogy a zárást teles körűen biztosítsa, és a verseny idején kizárólag
a verseny résztvevői legyenek jelen a kerékpár és futó úton, ugyanakkor nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a zárás
ellenére a versenyben nem részt nem vevők az úton megjelenjenek.
7, Nevező tudomásul veszi, hogy ha a versenyt az időjárás, természeti katasztrófa, előre nem várt, extrém, nem tervezhető
esemény miatt nem lehet megrendezni (VIS MAJOR), rendező új időpontot jelöl meg a versenyre, a befizetett díjat vissza
nem fizeti. Rendező a program helyszínének, időpontjának, pálya módosításának jogát fenntartja.
8, Nevező kijelenti, hogy a jelentkezéskor elküldött adatok a valóságnak megfelelnek és azok tárolásához és
felhasználásához a versennyel kapcsolatban hozzájárul. Rendező vállalja, hogy az indulók személyes adatait bizalmasan
kezeli, harmadik fél részére át nem adja, az elérhetőségeket kizárólag a versennyel kapcsolatos kommunikációra
használja. Amennyiben nevező az online nevezési lapon bejelöli a hírlevélküldési (nem kötelező) opciót, azzal hozzájárul,
hogy rendező nem kizárólag a jelen rendezvénnyel kapcsolatban, de más, a rendező tevékenységével kapcsolatos
eseményekkel, eszközökkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban nevezőt megkeresse, részére tájékoztató és marketing
anyagokat küldjön. A hozzájárulás bármikor módosítható és visszavonható.
9, A versenyen az időmérés elektronikusan, chip-es rendszerrel történik. Amennyiben a rendszer meghibásodása miatt
az elektronikus időmérés meghiúsulna, rendező az időmérést és a befutó sorrendet manuálisan is rögzítheti, mely esetben
az idők rögzítése eltérhet a valós teljesítési időtől.
10, Nevező vállalja, hogy a verseny ideje alatt a rajtszámot a ruházatán kívül, elől viseli. A verseny ideje alatt kerékpárral,
görkorcsolyával, rollerrel vagy bármely egyéb eszközzel futót kísérni tilos. Rendező a verseny idejére (tekintettel a rövid
távokra) minimális frissítést biztosít, mely vízből és gyümölcsökből áll.
11, A verseny teljes szakaszán, a versenyközpontban és a fordulópontokon bármilyen reklám és marketing tevékenység
kizárólag Rendező engedélyével végezhető. Rendező fenntartja magának a jogot, hogy ha üzleti érdekeit sértő
tevékenységet észlel a verseny ideje alatt, akkor nevezőt ennek abbahagyására szólítsa fel, illetve anmennyiben nevező
erre nem hajlandó, akkor a versenyből kizárhassa.
12, Nevező elfogadja, hogy amennyiben a helyszínen jelen lévő orvosi ügyelet úgy ítéli meg állapotát, hogy az a verseny
miatt a nevező egészségére káros lehet, akkor az orvos javaslatára a versenyt önként azonnal befejezi, és a versenybe
később sem kapcsolódik vissza.
13, Rendező fenntartja a jogát az indulók számának korlátozására, így a nevezést az előre meghatározott időponttól eltérő
időben, vagy az előre meghatározott létszámtól eltérő létszám esetén is bármikor lezárhatja.
14, Rendező nem vállal felelősséget a verseny területén akár szabadon hagyott, akár bármilyen zárral vagy
segédeszközzel bármely tereptárgyhoz kikötött eszközökért, értékekért, beleértve ebbe a közlekedési eszközöket is.
Kivételt képez ez alól a nevező tulajdonát képező, a csomagmegörzőben elhelyezett táska és ruházat. Rendező felhívja
nevezők figyelmét, hogy a megörzőben egy rajtszámhoz egy csomag helyezhető el, illetve a csomagnak zártnak kell
lennie. A nyitott csomagokból vagy azok külső zsebéből kieső tárgyakért rendező még a megörzőben elhelyezett
csomagok esetében sem vállal felelősséget.
15, Rendező szintidőt határoz meg a 8 és a 16 km-es versenyszámok teljesítésére. A 8 km-es versenyszám teljesítési
szintideje 60 perc (7:30-as tempó), a 16 km-es versenyszám szintideje 128 perc (8:00-as tempo). A szintidőn kívül teljesítő
nevezők nem szerepelnek a hivatalos eredménylistában és statisztikákban sem.

