Jelentkezési Lap vízitúrára

	Szervező:				Résztvevő:
	Buruzs Tamás e.v.			Név: ..............................................................

	Cím: 1098 Budapest,			Szem.Ig. szám: ..............................................

	Pöttyös u. 3.				Cím: ..............................................................

	Telefon: (70)-577-5351		Telefon: ........................................................

	E-mail:info@vizitura.hu		E-mail: ..........................................................
	A túra:
	Útvonala: Őrtilos-Drávaszabolcs.	Időpontja: 2018. ........................................
	Részvételi díja: 20 900 Ft	
	nemzeti parki díj: +6 000 Ft
	Résztvevõ kijelenti, hogy a túloldalon felsorolt Részvételi Feltételeket ismeri és elfogadja.

Dátum: ...................................., 2018 ..................................	.......................................
	Résztvevõ aláírása
 	18 éven aluli Résztvevő esetén: Szülő kijelenti, hogy a túloldalon felsorolt Részvételi Feltételeket ismeri, elfogadja, gyermekével ismerteti. Engedélyezi fent nevezett gyermeke részvételét a programban, felelősséget vállal gyermekéért, a Részvételi Feltételek be nem tartásának és a fegyelmezetlenségnek következményeiért.

Dátum: ...................................., 2018 ..................................	.......................................
	Szülő aláírása
	........................................................................	.......................................
	Szülő címe	Szülő Szem.Ig. száma


-------------------------------------------------------------------------
Vízitúra Részvételi Jegy
	Mely igazolja, hogy Résztvevő jogosult részt venni az alábbi vízitúrán. Szervező biztosítja Résztvevő számára a túrakiírásban szereplő feltételeket.

A túra:					Résztvevõ:
Útvonala: Őrtilos - Drávaszabolcs.		Név: ..............................................................
Időpontja: 2018.  …........................		Szem.Ig. szám: ..............................................
Részvételi díja: 20 900 Ft			Cím: ..............................................................
nemzeti parki díj: +6 000 Ft			Befizetés dátuma: ..........................................

Dátum: Budapest, 2018. ......................................	.......................................
	Szervező aláírása

Jó túrázást kívánunk !
Részvételi Feltételek
a Buruzs Tamás e.v. által szervezett vízitúra programokon
Kérjük figyelmesen elolvasni !

1.,	A túrákra jelentkezni a túloldali Jelentkezési Lap hiánytalan kitöltésével, aláírásával, valamint a részvételi díj Szervezõhöz történõ befizetésével lehet. Szervezõ a túloldali Részvételi Jegy kiállításával fogadja el a jelentkezést. A Részvételi Jegyet induláskor a túravezetõnél kell leadni.
2.,	A részvételi díj tartalmazza a sporteszközök (4 személyes túrakenuk, lapátok, mentőmellények) bérleti díját, az eszközök helyszínre szállításának költségeit, a túraszervezés és a túravezetés díját. A túrával kapcsolatos valamennyi további költség Résztvevőt terheli.
3.,	Elfogadott jelentkezés Résztvevõ által bármely okból történõ lemondása esetén Szervezõ a részvételi díjat az alábbi táblázat szerinti kötbér levonása után visszafizeti Résztvevõnek.
A lemondás idõpontja az indulás elõtt:
A kötbér mértéke:
legkésõbb 31. napig
10.000,- Ft
30-15 nappal
a részvételi díj 50 %-a + 6.000,- Ft
14-8 nappal
a részvételi díj 75 %-a + 6.000,- Ft
7 napon belül, vagy meg nem jelenés esetén
a részvételi díj 100 %-a + 6.000,- Ft
4.,	Résztvevõ felelõsséget vállal a rendelkezésére bocsátott sporteszközökért.  Gondoskodik azok biztonságos megõrzésérõl, tisztántartásukról, állapotuk megóvásáról,  rendeltetésszerû és jogszerû használatukról.
5.,	A túrán minden Résztvevõ a saját felelõsségére vesz részt. 18 éven aluliak részvételéhez a Szülõktõl írásos beleegyezés, felelõsségvállalás szükséges. Résztvevõ (18 éven aluliak esetében Szülõ) köteles a Résztvevõ által okozott kárt megtéríteni.
6.,	Résztvevõ kijelenti, hogy úszni tud, fertõzõ betegségben nem szenved, egészségi állapota hosszútávú vízitúrázásra alkalmas. Betegségeirõl induláskor a túravezetõt tájékoztatja.
7.,	Résztvevõ köteles a társadalmi normákat, a túravezetõ utasításait, valamint a hajózás szabályait betartani.
8.,	Résztvevõ kijelenti, hogy A Természet Védelmérõl szóló 1996. évi LIII. Törvény elõírásait és annak végrehajtására kiadott jogszabályokban (kormányrendeletek, miniszteri rendeletek) foglaltakat ismeri és betartja. Résztvevõ kijelenti, hogy a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság által meghatározott, a drávai vízi közlekedéshez és a Duna-Dráva Nemzeti Park látogatásához szükséges feltételeket betartja.
9.,	A fenti feltételek be nem tartása esetén Résztvevő a programból kizárható. Résztvevő kijelenti, hogy felelõsséget vállal a fenti feltételek be nem tartásának minden következményéért.
10.,	Résztvevő előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja, hogy részére Szervező a megadott címre és e-mail címre postai és elektronikus úton, levelezés során reklámot küldjön.


