
1 

 

Részvételi és fizetési feltételek 
 

A www.evezzitthon.hu oldalon közzétett programismertető szerinti Hazai Vizeken eseménysorozatban 

(továbbiakban: HV) az alábbiakban meghatározott részvételi feltételek és fizetési feltételek (a 

továbbiakban: ÁSZF) elfogadásával és betartásával lehet részt venni. 

 

1. A HV eseményeire nevezni az online felületen a versenyt megelőző csütörtök 20:00 óráig vagy a 

helyszínen a szervezők által meghatározott időben, hiánytalanul kitöltött nevezési lappal és befizetett 

részvételi díjjal lehet, melyhez csatolni kell a hajóegységben induló valamennyi személy nevére kitöltött 

és általuk saját kezűleg aláírt felelősségvállalási nyilatkozatot. A nevezési díjat a szervező kizárólag 

abban az esetben fizeti vissza, amennyiben az esemény szélsőséges időjárás vagy egyéb vis major miatt 

nem rajtoltatható el. Amennyiben az esemény megkezdődik és a kezdést követően történik vis maior 

ebben az esetben a részvételi díjat nem térítjük vissza. 

 

2. A programismertetőben meghatározott részvételi díj fizetésének módjai: 

2.1. Az online rendszeren keresztül fizetni az online nevezés leadása esetén lehet bankkártyával vagy 

Barion tárcával. Az online fizetés végrehajtásával a rendszer az esemény napjáig a megadott 

bankszámlán csak zárolja a fizetendő összeget. A zárolt összeg csak az esemény napján kerül 

ténylegesen levonásra a számláról, kizárólag abban az esetben, ha az esemény megvalósult és 

egyéb körülmények miatt nem maradt el. Amennyiben az esemény elmarad a rendszer a zárolást 

feloldja és az összeg levonása nem történik meg a bankszámláról. Az online bankkártyás fizetések 

a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak 

el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló 

intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. 

2.2. Átutalással is lehetséges fizetni az egyes HV események versenykiírásában leírt feltételek szerint. 

2.3. Helyszínen a nevezési díj készpénzben fizetendő, kizárólag a fizetendő összegnek megfelelően 

kiszámolt pontos összeggel. 

3. A HV eseményein 6 évesnél fiatalabb személy nem vehet részt, azonban az egyes események felelős 

szervezői jogosultak a helyi körülményekre való tekintettel magasabb korhatart megjelölni a 

vonatkozó versenykiírásban. 18 évesnél fiatalabb személy (továbbiakban kiskorú) szülői engedéllyel 

vehet részt, amennyiben a szülőkkel egy hajóban vagy külön hajóban indul az eseményen. Ez esetben 

a szülők által aláírt, két tanú által hitelesített szülői hozzájáruló nyilatkozat szükséges. 14 éves kort be 

nem töltött kiskorú az eseményen csak abban az esetben vehet részt, amennyiben a csapathajóban 

legalább egy nagykorú személy helyezkedik el, kivéve, ha igazolt versenyzőként egyesületi csoportban 

indul, melyek részvételéhez meg kell jelölni a csoport teljes felelősséggel rendelkező vezetőjét. A 

csoport vezetője egy személyben felelős azért, hogy a csoportvezetői nyilatkozat, illetve a csoportban 

lévő kiskorúak szülői hozzájáruló nyilatkozata rendelkezésére áll. A szülői hozzájáruló nyilatkozatot a 

helyszínen a rajtszámátvételkor le kell adni.  

4. A HV részvételi szabályzatát a jelen részvételi és fizetési feltételek, az online felelősség-vállalási 

nyilatkozat, helyszíni nevezés esetén a regisztrációs lap és helyszíni nevezési lap és az adatkezelési 

tájékoztató együttesen képezik. A nevezési lap, a regisztrációs lap és a felelősség-vállalási nyilatkozat 

minden rovatát hiánytalanul ki kell tölteni. 

5. Az online nevezés során a részvételi és fizetési feltételek, illetve az adatkezelési tájékoztató 

elfogadásával a jelentkezők elfogadják a részvételi szabályzat kötelező érvényét, valamint a HV 
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szervezőinek utasítási jogát. A szervezőnek nemcsak joga, hanem kötelessége is minden lehetséges 

eszközzel gondoskodni a személyek és az anyagi javak biztonságáról, beleértve a rendezvény 

megszakítását, halasztását vagy vétkes személyek kizárását is. 

6. A kötelező sportorvosi vizsgálatot nem írjuk elő (ezt a nyilatkozat pótolja), azonban javasoljuk, hogy a 

jelentkezés előtt mindenki saját érdekében kérjen orvosától alkalmassági vizsgálatot. A vizsgálat hiánya 

súlyos balesethez is vezethet. A HV bármely eseményén egy váratlanul érkező szélsőséges időjárás 

komoly idegi és fizikai megterhelést jelent. Nem ajánlatos részt venni keringési zavarokkal küzdő, 

cukorbeteg vagy ínhüvelygyulladásra hajlamos személyeknek. 

7. Amennyiben a HV eseményei alatt másodfokú viharjelzés lép érvénybe, a résztvevőknek a lehető 

legrövidebb időn belül a partra kell evezniük, követve az eseményt biztosító hajóegységek (vízimentők, 

vízirendőrség) utasításait. 

8. 16 év felettiek számára a vízi járműben tartózkodók számának megfelelő számú mentőmellényt kell 

biztosítani az illetékes vízirendészet szabályainak megfelelően. Az eseményen mindenki a saját 

felelősségére vesz részt, melyről a helyszínen nyilatkozik. Kötelező betartani a hatályos Hajózási 

Szabályzatot. Mentőmellény viselése 16 év alatt kötelező! 

9. A balesetek elkerülése érdekében, az eseményen részt venni alkoholos vagy bármilyen tudatmódosító 

szer hatása alatt tilos. 

10. A HV eseményein használt hajókat és eszközöket el kell látni az érvényben lévő Hajózási Szabályzatban 

foglalt kötelező jelölésekkel és felszerelésekkel. Motorcsónakot, vagy segédmotort használni nem 

szabad. 

11. A HV eseményein való részvétel, saját felelősségre és kockázatra történik. A rendezők a bekövetkező 

balesetekért, megbetegedésekért, vagy anyagi károkért felelősséget nem vállalnak, és nem fedezik a 

felmerülő költségeket. Baleset esetén a csónak vezetője felelős, többszemélyes egység esetén a 

Kapitány a felelős. 

12. A HV alatt a kijelölt útvonalról letérni nem lehet. 

13. A HV eseményire csak gyakorlott, edzésben lévő, fegyelmezett és jó egészségi állapotban lévők 

jelentkezzenek. A résztvevők kötelesek a bajba jutott társaiknak megadni a tőlük elvárható segítséget. 

14. A HV eseményein való részvételhez ismerni kell a Hajózási Szabályzat vonatkozó részeit és a hajózási 

jelzéseket. 

15. A HV eseményeinek helyszínére történő utazást, valamint a hajók, eszközök szállítását a résztvevők 

egyénileg biztosítják. 

16. A HV eseményein emberi erővel hajtott vízi sporteszközzel, kajakkal, kenuval, SUP-pal, sárkányhajóval 

vagy a versenykiírásban meghirdetett hajóegységgel lehet részt venni. 

17. Részletes információk, valamint az eseményt megelőzően a hivatalos közlemények a HV honlapján a 

www.evezzitthon.hu oldalon találhatók.  

18. Minden résztvevő a Nyilatkozat aláírásával hozzájárul, hogy a HV eseményein róla készült fényképeket, 

videókat a Magyar Kajak-Kenu Szövetség korlátozás nélkül felhasználhassa, tudomásul veszi, hogy a 

fényképeken, videókon név feltüntetésére a Szövetség nem kötelezhető. 

http://www.evezzitthon.hu/

