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A regisztrációval a Résztvevő kijelenti, hogy a Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye
Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület (a továbbiakban Szervező) által szervezett túra Részvételi
szabályzatát mindenben megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette és magára
kötelezőnek ismeri el.
A regisztrációval a Résztvevő kijelenti, hogy az eseményre edzéssekkel készült, a táv teljesítésére
alkalmas egészségügyi állapotban van, szívérrendszeri megbetegedésben nem szenved.
Az eseményen a Résztvevő saját felelősségére vehet részt. Az eseménnyel összefüggő bármilyen
egészségügyi károsodásért illetve balesetért, anyagi kárért, a Szervező felelősségét a
jogszabályok által megengedett legteljesebb körben kizárja, kártérítésre nem kötelezhető.
A Résztvevő – saját és mások testi épségének védelme érdekében – indulás előtt köteles
ellenőrizni, hogy kerékpárja, sportfelszerelése alkalmas-e az adott táv teljesítésére. A Szervező
jogosult arra, hogy a nem megfelelő felszereléssel indulókat bármely időpontban kizárja a
kerékpártúráról.
A túrán való eredményes részvétel feltétele a megfelelő erőnlét és a kifogástalan műszaki
állapotban lévő kerékpár (KRESZ előírásainak megfelelő tartozékokkal). A túra teljes egészében
közúton zajlik, a túra során kötelező a KRESZ szabályainak betartása! 14 év alatti kiskorú
résztvevő kizárólag a törvényes képviselője beleegyezésével vehet részt a túrán.
A Résztvevő a balesetek elkerülése végett a rajtnál türelmet tanúsít, a kerékpártúra során saját és
mások testi épségét nem veszélyezteti.
A Résztvevő köteles különösen ügyelni a természet rendjére és tisztaságára. A szemetelés a
túrából való kizárást vonja maga után.
Értékmegőrzést a Szervező nem vállal!
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a résztvevők számát korlátozza, a nevezést bármikor lezárja.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a túráról és a túrán résztvevőkről fotót és filmet készítsen,
melyek a továbbiakban a Szervező tulajdonát képezik. A készült fotókat és filmeket a Szervező
szabadon felhasználhatja reklám és egyéb kommunikációs anyagaiban, melyért a fotón szereplő
Résztvevő ellenszolgáltatásra nem jogosult.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a kerékpártúrát felfüggessze, vagy megszüntesse,
amennyiben annak folytatása rajta kívülálló okok alapján nem lehetséges.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a túra kiírásokat az eseményt megelőzően módosítsa. Az
esetleges módosításokról a tokaj-turizmus.hu oldalon és a helyszínen ad tájékoztatást.
A Tekerj a Hegy’re! 70 km-es túra regisztrációhoz kötött, nevezési díja 1.500 Ft/fő, tokaji
lakcímkártyával és 14 év alatt 1.000 Ft. A 25 km-es túrán a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz
kötött.
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A Résztvevő regisztrációjával feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adataik a Szervező regisztrált
felhasználói adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező – az esetleges leiratkozásig – minden
további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül marketing tevékenység céljából felhasználhassa,
a megadott információk alapján a Részvevőnek híreket, információkat küldhessen. Az
adatszolgáltatás önkéntes. Az adatkezelés során a szervező maradéktalanul betartja az
információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. tv. előírásait, az adatokat harmadik
személynek nem továbbítja.
A Résztvevő a hozzájárulás megadása előtt jelen részvételi szabályzat alapján teljes körű
tájékoztatást kap az adatkezelés céljáról, időtartamáról és kezelésének módjáról, valamint a
jogorvoslati lehetőségekről. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy
tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a
következő címen: Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye Idegenforgalmi és Kulturális
Egyesület, 3910 Tokaj, Serház u. 1.
A kerékpártúrára regisztráltak köre a jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. tv., valamint a
Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, illetve kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is (1225 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).
A Szervező a jelen Részvételi szabályzat szerinti adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz bejelentette

Jelen szabályzat visszavonásig érvényes. A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot
bármikor megváltoztassa, amelyről haladéktalanul tájékoztatja a Résztvevőket a tokaj-turizmus.hu
oldalon, továbbá a TOURINFORM TOKAJ irodában.

Tokaj, 2017. január 13.

