Babos Síklub Sportegyesület
1165 Budapest Mészáros J. u. 9.
Adó Sz: 18198018-1-42
Nytsz: 13145

Sorszám:

Számla sorszáma:
Csoport / Magánóra:

JELENTKEZÉSI LAP
20…. / 20…. szezonra

amelyben kérem felvételemet a BABOS-SÍKLUB Sportegyesület pártoló tagjai közé.
Jelentkező(k) neve:…………………………………………………………………………………….
Születési ideje:………………………………………………………………………………………….
Lakcím:…………………………………………………………………………………………………
E-mail:…………………………………………………………………………………………………..
Telefonszám:..…………………………………………………………………………………………..
A BABOS-SÍKLUB Sportegyesület Alapszabályát és Működési Szabályzatát elolvastam, annak rendelkezéseit elfogadom. Kijelentem, hogy az egyesületet erkölcsileg támogatom, annak céljaival
egyetértek, a tagdíjat részére megfizetem.
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
Kiskorú jelentkezők esetén a kiskorú törvényes képviselője, felügyelője/gondviselője:
Név:………………………………………………………………………………………………………
Cím:………………………………………………………………………………………………………
Ezennel hozzájárulásomat adom, ahhoz, hogy a fent nevezett és a felügyeletemre bízott kiskorú (Használó/k) a BABOS SÍKLUB Sportegyesület (Üzemeltető) által a Budapest, 31484/593 hrsz-ú
természetben a Budapest XIV. kerület, Egressy út 178/G. szám alatt található síoktatásra használt létesítményeket (Létesítmény) valamint a fent nevezett sportegyesület által a rendelkezésemre bocsátott
felszereléseket igénybe vegye saját felelősségére és az én felelősségemre. Használat után a felszerelést
sértetlen állapotban haladéktalanul visszaszolgáltatom az Üzemeltető képviselője részére.
Kijelentem, hogy az Üzemeltető által ismertetett, továbbá a Létesítmény Használati Szabályzatban szereplő, a Létesítmény megfelelő és biztonságos használatára vonatkozó információkat, szabályokat megértettem, valamint azokat a Használóval is megértettem. Tudomásul veszem, hogy a Létesítmény használatának veszélyei lehetnek, és ezen veszélyek ismeretében hagyom jóvá, hogy a felügyeletemre bízott kiskorú saját felelősségére és az én felelősségemre használja azt.
Kijelentem,
hogy a felügyeletemre bízott kiskorú fizikai és szellemi képességei lehetővé teszik, hogy az Üzemeltető által meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelően használja a pályát és az életkora által
meghatározott átlagos és elvárható szinten együttműködjön az Üzemeltető képviselőjével.
A felügyeletemre bízott kiskorúban vagy harmadik félben okozott sérülés vagy egyéb kár esetén – ha a sérülés és/vagy kár oka a fentiektől eltérő használati mód, vagy egyéb olyan használat,
amely egyértelműen a felügyeletemre bízott kiskorú hibája, illetve nem megfelelő fizikai és/vagy szellemi állapotának következménye – az Üzemeltető nem vonható felelősségre. Az ilyen sérülés és/vagy
kár okozásáért a teljes vagyoni és nem vagyoni kártérítési felelősséget vállalom.
Kijelentem, hogy alkohol, drog, vagy a Létesítmény biztonságos használatát hátrányosan befolyásoló gyógyszer hatása alatt felügyeletemre bízott a kiskorú nem áll valamint jelen nyilatkozat aláírásakor én sem állok.
A Létesítmény elemeinek, Valamint a rendelkezésemre bocsátott felszereléseknek a nem megfelelő állapotából, meghibásodásából eredő sérülésért és/vagy kárért a felelősség olyan mértékben terheli az Üzemeltetőt, amilyen mértékben az okozott sérülés/kár keletkezésében szerepet játszott.
Hozzájárulásomat adom, hogy az általam megadott adatokat a mindenkori hatályos magyar
információs jogi és adatvédelmi és adatkezelési jogszabályoknak megfelelően bizalmasan kezeljék,
azokat csak a BABOS SÍKLUB SE tevékenységével kapcsolatosan, a jogszabályokban lehetővé tett
mértékben és ideig használják fel. Hozzájárulok továbbá, hogy a BABOS SÍKLUB SE rendezvényeiről, sport eseményeiről szóló, tagjainak címzett tájékoztatóinak továbbítása érdekében harmadik fél
adataimat a szükséges mértékben megismerje és a fenti módon kezelje.
Hozzájárulok, hogy a Létesítmény használata közben a használókról készített fényképeket és
videófelvételeket az Üzemeltető marketing célokra felhasználja.

Jelentkező / Törvényes képviselő aláírása:

Budapest, 20………………………………………

………………………………………………

