JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK (HÁZIREND)
1.
Programokra, rendezvényekre, túrákra történő jelentkezés, befizetés és lemondás:
A jelentkezés a program, rendezvény, túra időpontjának megfelelő jelentkezési lap
kitöltésével történik. A jelentkezési lapnak a sportegyesülethez való beérkezése után a
jelentkezőt e-mail-ben értesítjük a befizetés módjáról és a szükséges teendőkről.
Programokra, rendezvényekre, túrákra a jelentkezési határidő (ha másképp nem jelezzük) az
azt megelőző 30. nap. Amennyiben addig nem történik meg a jelentkezés, illetve a szükséges
díj befizetése a jelentkezés nem érvényes.
(A 30 napos jelentkezési határidő nem vonatkozik az 1 illetve 2 napos túrákra. Több napos
események, túrák esetén amennyiben az előírt maximális létszám határa engedi,
regisztrálunk jelentkezést a határidőn túl is, ezért ilyen esetben érdemes a megadott
elérhetőségeken
érdeklődni
az
adott
program
paraméterei
felöl
–
kaland.sport.hu@gmail.com I +36 30 957 6556).
A részvételi díjat átutalással a sportegyesület bankszámlájára vagy készpénzben a
sportegyesület irodájában lehet befizetni.
Program, rendezvény, túra lemondása bármikor lehetséges, de az addig befizetett díjakat
semmilyen okból kifolyólag nem áll módunkban visszafizetni, visszautalni!
Az objektív külső változók miatt (pl.: időjárás, magashegyi körülmények, stb.) a túrák
indítása, eredményessége nem garantálható, programváltozás, útvonal módosítás
kérdésében mindig az adott esemény vezetője dönt!
Csekély érdeklődésű túrák, programok esetén az Elnökség dönthet ezen események
törléséről. Ilyenkor a túra illetve program a lehetőségekhez mérten a következőekben újra
kiírásra kerül.

2.
A túrázás általános feltételei:
1. Minden túrázónak és tagnak rendelkeznie kell a személyazonosságát igazoló okmánnyal útlevél vagy kártyás személyigazolvány.
2. A túrázóknak lehetőségük van a túrák idejére felszerelést bérelni, melyre az igényt a
jelentkezési lappal egy időben kell leadni. Az egyénileg hozott felszerelések szintén
használhatóak, de ezekért semmilyen anyagi illetve kockázati felelősséget nem vállalunk.

3. A résztvevőknek rendelkezniük kell, (legalább az utazás időtartamára) érvényes
balesetbiztosítással, szükség esetén hegymászó és, vagy más extrém sportokra kiterjesztett,
biztosítással. A következő tájékoztató oldal segít a szükséges biztosítás kiválasztásában
valamint megkötésében: http://www.kaland.sport.hu/hu/extrem-sport-biztositas
4. A túrák ideje alatt, a balesetveszély és az egyéb kellemetlenségek elkerülése érdekében, a
túravezetők utasításait be kell tartani!
5. A túravezetők tájékoztatják a résztvevőket a természetjáró és hegymászó etikettről,
melyek betartása kötelező!
6. Ittas vagy tudatmódosító szer hatása alatt álló személy részvétele eseményeinken
szigorúan tilos!
7. A résztvevők mindegyike köteles a túravezetőket tájékoztatni eltitkolt betegségről,
gyógyszerekről, melyek szedése befolyásolhatja cselekedeteit, vagy melyek
gyógyszerallergiát okozhatnak.
8. Amennyiben a túravezetők úgy ítélik meg, hogy a jelentkezők, a fent említett felsorolás
bármelyikének nem felelnek meg, azt a személyt jogukban áll, a túra megkezdése előtt
kizárni!
9. A tag és résztvevő joga és kötelessége a túrázás rendjének megsértőjét figyelmeztetni, az
észlelt szabálytalanságokat, továbbá a rongálást és szennyezést hivatalos személynek, illetve
szervnek (sportegyesület vezetősége, tagja, stb.) bejelenteni.
10. A túrázó tapasztalataival, tanácsaival segítse társait, mindenekelőtt a fiatalokat, a
kezdőket és az ország más tájairól érkezett turistákat, valamint azokat, akik arra idős koruk
vagy testi fogyatékosságuk miatt fokozottabban rászorulnak.
11. A túrázás helyszínét mindenki köteles maga után tisztán hagyni, a szemetet, egyéb
hulladékot a kihelyezett szemétgyűjtőben elhelyezni.
12. A túrázó tekintse kötelességének a környezet védelmét, a környezetvédelmi munkában
való részvételt.
13. Az a résztvevő aki a Jelentkezési Feltételek-ben foglalt rendelkezéseket nem tartja be, azt
fegyelmi felelősség terheli túl az esetleges hatósági eljáráson.
14. A túrán mindenki önszántából és saját felellőségére vesz részt.
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