Általános részvételi szabályok
A résztvevők viselkedése és felelőssége
1. A programokon és a Vidám Kerekezésen mindenki saját felelősségére vesz részt, és
kötelezett a KRESZ betartására (különös tekintettel a jobbra tartás szabályára).
Alkalmasságát egy felelősségvállalási nyilatkozat kitöltésével igazolja. Ebből adódóan a
szervező az esetleges bukásokból és balesetekből adódó felelősségét jogszabályok által
megengedett legteljesebb körben kizárja, kártérítésre nem kötelezhető.
2. A szervező a résztvevő nevére baleset és harmadik fél felé okozott kár fedezésére
szolgáló biztosítást nem köt, mivel a verseny ingyenes.
3. A résztvevőknek sportszerű magatartást kell tanúsítaniuk az esemény folyamán és az
azon kívüli időszakokban is.
4. A Vidám Kerekezésen résztvevőknek 14 év alatt zárt, kemény héjú fejvédőt kell viselniük.
5. A résztvevők a Vidám Kerekezésen a saját felelősségükre vesznek részt. Követniük kell a
rendőrség vagy a biztosítást végző egyéb szervek utasításait.
Az általános szabályok a következők:
1. A regisztráció elküldésével a résztvevő kijelenti, hogy szabályokat ismeri és betartja.
2. A rendezvényen a közlekedési szabályok betartása (KRESZ) a szervezők és a résztvevők
számára egyaránt kötelező! Különös tekintettel az alábbiakra: - Jobbra-tartási kötelezettség
- Elsőbbségadási kötelezettség
3. A rendőrség és a szervezők utasításait be kell tartani!
4. Az eseményen minden résztvevő saját felelősségére vesz részt. Az eseménnyel
összefüggő bármilyen egészségügyi károsodásért illetve balesetért, anyagi kárért, a
rendező felelősséget nem vállal, kártérítésre nem kötelezhető.
5. A résztvevők - saját és mások testi épségének védelme érdekében – indulás előtt
kötelesek ellenőrizni, hogy kerékpárjuk - KRESZ előírásainak megfelelő tartozékokat is
ideértve -, sportfelszerelésük alkalmas-e az adott táv teljesítésére. A szervezők jogosultak
arra, hogy a nem megfelelő felszereléssel indulókat kizárják az eseményből.
6. A regisztráció elküldésével a résztvevő hozzájárul, hogy az eseményen készült film-, és
képanyagokban valamint azok reklámcélú felhasználásban szerepelhet, és ezért
ellenszolgáltatást nem kér.
7. A résztvevők különösen ügyelnek a természet rendjére és tisztaságára. A frissítőpontokon
kívül történő szemetelés a rendezvényből való kizárást és a takarítás költségeinek
átterhelését vonja magával!
8. Az esőnap nélkül meghirdetett rendezvények rossz időjárási körülmények között is
megtartásra kerülnek. Mindazonáltal A szervező fenntartja a jogot, hogy a rendezvényt
felfüggessze, vagy megszüntesse, amennyiben annak folytatása rajta kívülálló okok alapján
nem lehetséges.
9. A Michelin Hungária Kft. fenntartja a jogot a programok módosítására. Az esetleges
módosításokról az esemény hivatalos honlapján, a www.michelinbringafesztival.hu oldalon
adunk tájékoztatást.
10. A 18 évnél fiatalabbak csak szülői engedéllyel illetve törvényes képviselőjük
engedélyével vehetnek részt a programokon. Szülői illetve törvényes képviselői
felelősségvállalási nyilatkozatot a regisztrációt követően a résztvevő e-mailben megkapja,
de kérhető a helyszínen, az esemény előtt letölthető a honlapról. Az online regisztráció
elküldésével a résztvevő elismeri, hogy a nyilatkozat kötelező jellegét tudomásul vette,
elfogadta.
Adatvédelmi rendelkezések

1. A résztvevő regisztrációjával önkéntes, feltétlen, kifejezett és megfelelő tájékoztatáson
alapuló hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatai a szervező regisztrált felhasználói
adatbázisába kerüljenek és azokat a szervező – az esetleges leiratkozásig – minden további
ellenszolgáltatás és külön engedély nélkül marketing tevékenység céljából felhasználhassa,
a megadott információk alapján a résztvevőnek híreket, információkat küldhessen, illetőleg a
résztvevőnek fenti részvételi szabályzat 6. pontjában foglalt adatait felhasználja. Az
adatszolgáltatás önkéntes. Az adatkezelés során a szervező maradéktalanul betartja az
információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Info tv.) valamint
az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú, a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról szóló rendeletének (a továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet) előírásait,
az adatokat harmadik személynek nem továbbítja.
2. 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, hogy személyes adatait és az
azok kezelésével összefüggő információkat a szervező a rendelkezésére bocsássa, vagy
hogy a szervező a személyes adatainak kezelését korlátozza, illetve kérje azok törlését vagy
helyesbítését, a következő címen: MICHELIN Hungária Kft., 4400 Nyíregyháza, Bottyán Ju. 15.
3. A szervező, mint adatkezelő a résztvevők által szolgáltatott adatokat, kizárólag a Vidám
Kerekezés program által elérni kívánt célból, ezen cél megvalósulásáig kezeli, illetőleg a
jelen adatvédelmi rendelkezések 1. pontjában meghatározott célból a résztvevő által
megadott hozzájárulás visszavonásáig kezeli.
4. A rendezvényre regisztrált résztvevők az Info tv., az Általános Adatvédelmi Rendelet,
valamint a Ptk. alapján személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogorvoslati jogaikat
bíróság előtt gyakorolhatják, illetve kezdeményezhetik a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását (1225 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/C., postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).
Jelen szabályzat visszavonásig érvényes. A szervező fenntartja a jogot, hogy jelen
részvételi szabályzatot bármikor megváltoztassa, amelyről haladéktalanul tájékoztatja a
résztvevőket a www.michelinbringafesztival.hu oldalon, a rendezvény helyszínén.

