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NYILATKOZAT
VERSENYRENDEZÉSHEZ

Alulírott____________________________(név),
mint
a
___________________________(székhely:_______________________;
bír.
nyilv.
szám/cégjegyzékszám:_________________________________________________;
adószám:_____________________________) tagszervezet törvényes képviselője (elnöke, ügyvezető
igazgatója, vezérigazgatója stb.) ezúton
nyilatkozom,
hogy a Magyar Triatlon Szövetség (székhely: 1076 Budapest, Szinva utca 4. földszint 2.; bír. nyilv. szám:
01-7-0000041; adószám: 19240613-2-42, képviseli: dr. Bátorfi Béla Árpád elnök) 2019. évi
Versenynaptárába felvett, általunk ___________________ napján, __________________ településen, a
tagszervezet által megrendezni szándékozott, ________________________________ elnevezésű verseny
kapcsán tudomásul veszem, továbbá, mint versenyrendező tagszervezetre nézve kötelezőnek ismerem el
az alábbiakat:
-

-

-

-

-

-

fent megjelölt verseny kapcsán – jelen nyilatkozattal egyidőben - érvényes pályázat került
benyújtásra a Szövetséghez;
a versenyre vonatkozó, hatályos versenyszabályzatban, továbbá a Szövetség, valamint a
vonatkozó, egyéb jogszabályokban előírtakat (különös figyelemmel a határidőkre és a rendezéshez,
valamint a verseny megtartásához szükséges, becsatolandó dokumentumokra) a versenyrendező
maradéktalanul betartani köteles;
a Szövetségtől kapott licencnyilvántartás alapján a verseny kapcsán érkezett nevezéseket - a
sportorvosi engedélyekre kiterjedően is – a versenyrendező folyamatosan ellenőrzi, és az
esetlegesen felmerült versenyzői licenc- és/vagy sortorvosi engedély hiányból eredő károkért/egyéb
joghátrányokért anyagi felelősséggel tartozik a Szövetség felé;
a versenyről minden esetben, a verseny napját követő 48 órán belül, elektronikus úton, a megadott
formanyomtatványon írásos beszámolót köteles a versenyrendező küldeni a Szövetség részére;
OB rendezési jogának elnyerése esetén, a döntés nyilvánosságra hozatalát követően – amennyiben
a nevezés már elindult – minimum 100 fő részére nevezési hely biztosítása, előre meghirdetett
időponttól lehetővé téve a jelentkezést; ugyanis az OB rendezésére pályázó versenyrendező
meghirdetett létszámkorlátja (amennyiben van ilyen) nem lehet alacsonyabb az adott versenytáv legutóbbi 3 évben megrendezett OB-k átlaga alapján - legmagasabb indulói létszámánál;
OB rendezési jogának elnyerése esetén a versenyrendező vállalja, hogy a versenyre vonatkozó
nevezési felület megnyitását követően a nevezettek listáját a Szövetség részére – figyelemmel a
GDPR és az Infó tv. előírásaira – hozzáférhetővé/elérhetővé teszi az alábbi adatokkal:
a) egyéni versenyek esetében: név, nem, korosztály, licencszám, klubnév,
b) csapatverseny esetén: klubnév, csapatnév, csapattagok neve, tagok születési éve, licencek
típusa és száma;
az OB versenyeken a Szövetséget mindenki számára jól látható helyeken kell megjeleníteni a tőle,
kaució ellenében bérelhető tárgyi eszközök útján, amelyek el-, és visszaszállításáról gondoskodni a
rendező köteles;
a megrendezett versenyről készült eredménylistákat a verseny napját követő 24 – de legkésőbb 48
- órán belül, elektronikus úton (triatlon@triatlon.hu), pdf. és excel formátumban is, licencszámokkal
feltöltve köteles a versenyrendező megküldeni azzal, hogyha előbbi kötelezettség határidőre nem
teljesül, akkor, ha az adott verseny ranglista verseny, az kikerül azok közül.

Kelt: ___________________, _____év ________hónap _______nap

_____________________
nyilatkozó neve és titulusa
(cégszerű aláírás)
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2019-es versenyrendezési pályázattal együttesen, 1 db eredeti példányban benyújtandó!

