Általános Felhasználási Feltételek
Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: a „Felhasználási Feltételek”), melyek
meghatározzák a KRISTINUS BORBIRTOK Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: H-8713
Kéthely, Hunyadi utca 99., adószáma: 14321694-2-14., EU-adószáma: HU14321694,
cégjegyzékszáma: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága Cg. 14-09-308142, statisztikai
számjele: 14321694-1102-113-14, továbbiakban: „Szervező”) közreműködésével és
szervezésében készült, a
„J ó téko ny s ág i fu tá s a Kr is tin u s Bo rb ir tok la n ká in” eln ev ez ésű r en d ezv ény
( a tov á bb ia kb an : Rend ezv ény ”) f u ta s .kr is tin u s .h u nevű weboldala (a
továbbiakban: a „Weboldal”) felhasználásának, valamint az azon való részvételnek a
feltételeit.
Felhasználónak (a továbbiakban: „Felhasználó”) minősül minden olyan nagykorú
természetes vagy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet,
aki a Weboldalat felkeresi, azon jegyet vásárol, vagy feliratkozik a Weboldal hírlevelére.
Kiskorú személyek nem minősülnek felhasználónak.
Kiskorú természetes személyek a Weboldalt felkereshetik, annak tartalmával
megismerkedhetnek, azonban jegyet nem vásárolhatnak, nem iratkozhatnak fel a Weboldal
hírlevelére, és nem vehetik igénybe a Weboldal által nyújtott szolgáltatásokat és nem
vehetnek részt a Rendezvényen sem. Kiskorú vendég kizárólag előzetes írásbeli szülői
engedéllyel teheti ezt meg, illetve közös szülői részvétellel, amennyiben a Rendezvényen a
szülővel együttesen vesz részt. Ebben az esetben a kiskorú szülője vagy hivatalos gyámja
minősül Felhasználónak.
A Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való
feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Felhasználási
Feltételeket. A Felhasználási Feltételek ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy
a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Felhasználási Feltételek változásait
nyomon követi. Amennyiben a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételeket nem fogadja el,
úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások
igénybevételére. A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője jogosult a jelen Felhasználási
Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított Felhasználási Feltételek
hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított Felhasználási Feltételek
publikálásra kerültek a Weboldalon.
A Felhasználó köteles a valós személyes adatait megadni, melyeket Szervező a kapcsolódó
Adatvédelmi Nyilatkozat szerint kezel. A Szervező, amennyiben tudomására jut, hogy a
Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, minden további
figyelmeztetés vagy előzetes felszólítás nélkül jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való
hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

A Rendezvény Szervezője: KRISTINUS BORBIRTOK Kft.
A Rendezvény egészségügyi szervezőja: …………………….
A rendezvény felelősség biztosítója: ……………………………
Feliratkozás: Felhasználó feliratkozása a Weboldal hírlevelére
Weboldal: www.futas.kristinus.hu és ezen oldalhoz kapcsolódó valamennyi microoldal
A Rendezvény működése, részvételi szabályok
A nevezési lap kitöltésével és aláírásával, illetve az online regisztrációval minden induló
elfogadja a versenykiírásban foglaltakat. Ezzel a versenyzők elismerik, hogy saját felelősségre
indulnak a versenyen, és egészségi állapotuk megfelel a versenyen való részvétel
feltételének.
A Rendezvényen bárki indulhat, aki
-

elfogadja a verseny szabályait;
ismeri a választott táv hosszát, szintemelkedését, nehézségét és megfelelő
felkészültséggel bír;
rendelkezik az időjárásnak megfelelő ruházattal, felszereléssel, és a terep
adottságainak megfelelő cipővel;
a Rendezvény során fellépő esetleges pszichés, izomzati, emésztési problémáit
egymaga képes megoldani, és tudomásul veszi, hogy ezen problémák megoldása
nem a Szervező feladata.

Kötelező felszerelés:
- Mobiltelefon, bekapcsolt állapotban.
- Fényképes igazolvány.
- Minimum fél literes kulacs.
18 év alatti kiskorú csak abban az esetben vehet részt a versenyen, ha törvényes képviselője
helyette és nevében írásban előzetesen kijelentette, hogy a verseny kiírását mindenben
megismerte, az abban foglalt szabályokat tudomásul vette és magára kötelezőnek ismeri
el. A hozzájáruló nyilatkozatot a kiskorú a verseny megkezdését megelőzően köteles a
Szervezőnek átadni. E hozzájárulás meglétét a kiskorú a Szervező felhívására igazolni köteles.
A Rendezvény időtartama alatt mentő és mentőorvos áll készenlétben. A Felhasználóknak
azonban tudomásul kell venniük, hogy a terep adottságai miatt az elsősegélynyújtó kijutása
egy esetleges sérülés helyszínére időigényes is lehet. Minden felhasználónak ezért
kötelessége fokozottan ügyelni saját és a többi résztvevő testi épségére, és ha szükséges,
segítenie az esetleg balesetet szenvedett sporttársának.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben előzetes figyelmeztetés nélkül
módosítsa az útvonalat, elsősegélyhelyek, ellenőrzőpontok, frissítőpontok helyét, valamint
szélsőséges időjárás miatt módosítsa a rajt idejét, helyét vagy törölje a Rendezvényt.

Felelősség: A verseny helyszínein elhagyott értékekért, személyes tárgyakért a Szervező nem
vállal felelősséget.
A pályán való eltévedésért a Szervező nem vállal felelősséget.
Bármely a felhasználó felkészületlenségéből, hanyagságából, könnyelműségéből származó
balesetekért, károkért a Szervező nem vállal felelősséget.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy módosítsa az útvonalat, frissítőpontok helyét, erről
legkésőbb a verseny napján értesíti a Felhasználókat (versenyzőket).
A versenyre való nevezéssel a Felhasználó elfogadja, hogy róla képek, videók készülhetnek a
verseny során. Ezekkel a képekkel, videókkal a verseny Szervezője rendelkezik, azokat
harmadik személy rendelkezésére bocsáthatja.
Szervező a verseny útvonalát saját szalagjaival és irányjelző tábláival jelöli. A pálya
betonos/erdei utakon/dűlőutakon halad. .
A Rendezvényen és/vagy Weboldalon elfogadott viselkedés magában foglalja, hogy
Felhasználó más felhasználókat faji, nemi, vallási, identitásbeli hovatartozásukban és emberi
mivoltukban tiszteli, sem szavakkal, sem tettekkel nem sérti szándékosan vagy szándékán
kívül.
Vásárlás, nevezés, lemondás
- Jegyvásárlást a Weboldalon a nevezés gombra kattintva lehet indítani. Miután
felhasználó kiválasztotta a megvásárolni kívánt jegyek számát, a kosárba rakom gomb
megnyomással indíthatja el a vásárlás folyamatát. Miután a felhasználó a kosárba
tette a jegyet, utána a tovább a pénztár gombra kattintva fejezheti be a vásárlását.
- A Nevezéshez a Felhasználónak meg kell adnia a következő adatokat:
- Név (vezeték, kereszt) , e-mail cím, irányítószám, lakcím
- A Jegyvásárlásról Szervező elektronikus számlát állít ki és melyet a Felhasználó által
megadott e-mail címre megküld.
- A sikeres vásárlásról a Szervező a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött
elektronikus levélben értesíti Felhasználót. A levél tartalmazza:
- A Rendezvény időpontját, helyszínét, a versenytávot, és a megrendelés kódját
- Lemondásra nincs lehetőség. Másik távra a verseny napján, a helyszíni nevezés idején
lehet átnevezni.
Szervező kijelenti, hogy a Rendezvényre való nevezés következő eseményre nem tehető át.

Hírlevélre való feliratkozás

A Weboldal használatának során Szervező lehetőséget nyújt Hírlevélre történő feliratkozásra
a KRISTINUS BORBIRTOK KFT-vel kapcsolatos információkról, eseményekről történő
folyamatos tájékoztatás biztosítása érdekében.
A Hírlevél-szolgáltatás igénybevétele illetőleg az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás minden
esetben önkéntes.
A Szervező a Felhasználó által megadott adatokról nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban
rögzített adatok harmadik fél számára kizárólag az érintett Felhasználó előzetes
hozzájárulásával adhatók át.
A Felhasználó az adatainak megadásával felhatalmazza a Szervezőt, hogy a hozzájárulása
visszavonásáig ezen adatokat az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
A Felhasználó a Hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen
leiratkozhat. Ebben az esetben a Szervező az általa vezetett nyilvántartásból haladéktalanul
törli a Felhasználó adatait. A Felhasználó a visszavonó nyilatkozatot megteheti a Hírlevélben
található leiratkozó linkre kattintva.
Felelősség a Szervező által működtetett weboldal tekintetében
A Szervező semmilyen körülmények között nem garantálja, hogy a Weboldal annak minden
hozzárendelt tartalma, valamint a Rendezvény zavartalanul és hiba nélkül fog működni.
Felhasználó elfogadja, hogy a Rendezvény egy vagy több vonatkozásában módosulhat, részben
vagy teljes egészében megszűnhet, anélkül, hogy erről Felhasználó értesül vagy ezért
kártérítést kap.
Szervező nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget az alábbiakra:
- Hibák vagy hiányosságok a Weboldalon vagy a Rendezvényen;
- A Rendezvényen vagy a Weboldalon bármely típusú meghibásodás;
Irányadó jog, felügyeleti szervek
A Rendező és Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó.
A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik a Rendező székhelye szerinti,
hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.
A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi
hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását
kezdeményezheti.
A
Nemzeti
Fogyasztóvédelmi
Hatóság
elérhetősége:
1364
Bp.,
Pf.
144;
fogyved_kmf_budapest@nfh.hu
A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest,
Pf., 75; info@nmhh.hu
Kérdés vagy panasz esetén keress minket: ………………………………

