
NEVEZÉSI LAP 

 

Alulírott, ………………………………………………, mint a ……………………………………………… székhelyű és 

……………………………………………… elnevezésű sportegyesület (a „Sportegyesület”) képviseletére jogosult 

vezetője ezennel kijelentem, hogy a Vizilabda Fesztivál Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2040 

Budaörs, Kertész utca 14.; cégjegyzékszám: 13-09-192647; adószám: 25875276-2-13, a „Szervező”) 

által Szombathelyen 2019. augusztus 2. és 2019. augusztus 4. napja között megrendezésre kerülő 

„YWPC 2019” elnevezésű sportrendezvényen részt kívánok venni az alábbi feltételek elfogadásával: 

1. Szervező a sportról szóló 2004. évi I. törvény 18. § (1) bekezdése szerinti sportvállalkozás. 

 

2. Szervező „Ifjúsági Vizilabda Karnevál” elnevezésű sportrendezvényt szervez a sportegyesületek 

számára vízilabda sportágban a sportegyesületek által az U13 és U17 utánpótláskorosztályba 

tartozó játékosaiból összeállított csapatok számára. 

 

3. A sportrendezvény nem része egyetlen versenyrendszernek sem, annak megrendezésére 

kizárólag szabadidős jelleggel kerül sor lehetőséget biztosítva a sportegyesületek számára, hogy 

játékosaik bajnokságokra való felkészülésüket támogassák. 

 

4. A sportrendezvény megrendezésére 2019. augusztus 2. és 2019. augusztus 4. napja között kerül 

sor. A sportrendezvény megrendezésének helyszíne Szombathely, Tófürdő. 

 

5. A sportrendezvényen való részvétel mind a Sportegyesület, mind a Sportegyesület részéről a 

sportrendezvényen részt vevők (a „Résztvevők”) részéről önkéntes, kizárólag saját 

elhatározásukon alapul, ahhoz a versenyrendszerben megrendezett sportrendezvényekhez 

kapcsolódó jogok és kötelezettségek nem társulnak. 

 

6. A Sportegyesület a jelen nevezési lap aláírásával jelentkezik a sportrendezvényen való részvételre. 

A sportrendezvényen a Sportegyesület a nevezés Rendező általi visszaigazolását és a díjak 

megfizetését követően jogosult részt venni. 

 

7. Rendező felel a sportrendezvény technikai és személyi feltételeinek biztosításáért. A 

sportrendezvényre a FINA vízilabda szabályok 2017-2021 rendelkezései irányadóak a Rendező 

által meghatározott eltérésekkel. 

 

8. A Sportegyesületnek a sportrendezvényen való részvételének feltétele legalább 11 játékosból álló 

csapat összeállítása, egyebekben a Sportegyesület által összeállított játékosok száma nem 

korlátozott. 

 

9. A Sportegyesület köteles a jelen nevezési lappal egyidejűleg a Rendező részére továbbítani a 

Résztvevők nevét, valamint a póló és nadrágméretét a nevezési lista megfelelő kitöltésével. A 

Sportegyesület kifejezetten tudomásul veszi, hogy a nevezési listában kizárólag olyan Résztvevők 

adatait tüntetheti fel és nevezheti a sportrendezvényre, akik jelezték a sportrendezvényen való 

részvételüket és hozzájárultak a jelen nevezési lap mellékletét képező hozzájáruló nyilatkozattal 

a személyes adataik kezeléséhez. A hozzájáruló nyilatkozatokat a Sportegyesület a nevezési lappal 

együtt köteles a Rendező rendelkezésére bocsátani. 



10. A sportrendezvényen való részvétel díjköteles. A díj két részből nevezési díjból és részvételi díjból 

tevődik össze. 

 

11. A nevezési díj összege csapatonként 100 EUR, a részvételi díj pedig a választott elhelyezéstől 

függően változik, ezért háromcsillagos szálláshely választása esetén a részvételi díj összege 60 

EUR/nap/fő, négycsillagos szálláshely választása esetén pedig a részvételi díj összege 80 

EUR/nap/fő. 

 

12. A díjakat a Sportegyesület a következők szerint köteles a Rendező részére megfizetni: a nevezési 

díj a Sportegyesület által legkésőbb 2019.07.10 napjáig, míg a részvételi díj 2019.07.10. napjáig 

fizetendő meg a Rendező K&H Banknál vezetett 10403758-50526755-50711009 számú 

bankszámlájára történő banki átutalással. 

 

13. A díjak magukban foglalják a Résztvevők számára a sportrendezvényen való részvételének, a 

sportrendezvény időtartama alatti elszállásolásának és ellátásának a költségeit, valamint egy 

YWPC ajándékcsomagot. 

 

14. A díjak nem visszatérítendők, azok visszatérítésére a nevezés visszavonása, a sportrendezvényen 

való bármilyen okból való meg nem jelenés miatt nincs lehetőség. 

 

15. A Sportegyesület köteles a sportrendezvény teljes időtartamára Résztvevők számára csoportos 

vagy egyéni biztosítást kötni. 

 

16. A Rendező tájékoztatja a Sportegyesületet, hogy a sportrendezvényen résztvevőkről a 

sportrendezvény időtartama alatt kép- és hangfelvétel készül, amelyet a Rendező saját üzleti 

tevékenysége körében kíván felhasználni és nyilvánosságra hozni. A Sportegyesület köteles a 

Résztvevők jelen nevezési lap mellékletét képező nyilatkozatát beszerezni arra vonatkozóan, hogy 

a kép- és hangfelvételek készítéséhez, illetve kezeléséhez hozzájárulnak -e. A nyilatkozatokat a 

Sportegyesület a nevezési lappal együtt köteles a Rendező rendelkezésére bocsátani. 

 

17. A Rendező továbbá tájékoztatja a Sportegyesületet, hogy a Résztvevők a sportrendezvény ideje 

alatt tanúsított károkozó magatartásukért, így különösen a szálláshely és ellátás, valamint a 

sportlétesítmény tulajdonában okozott bárminemű kárért felelősséggel tartoznak és a teljes kárt 

kötelesek megtéríteni. 

 

18. A Sportegyesület a jelen nevezési lap aláírásával kijelenti, hogy a versenykiírásban, a 

pályarendszabályban, valamint a FINA Versenyszabályzatában és egyéb szabályzataiban 

foglaltakat megismerte, azokat korlátozás és feltétel nélkül elfogadja, magára nézve kötelezőnek 

ismeri el és azok betartását a Résztvevők által is biztosítja. 

 

19. A felek közötti jogviszonyra a jelen nevezési lapban nem szabályozott kérdésekben a polgári 

törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

Kelt.: …………………………………………, 2019. …………………….. hó … nap 

____________________________  

   Aláírás    


