Részvételi és fizetési feltételek
A www.tiszato2022.hu oldalon közzétett programismertető szerint a Tisza-tó Átevezés és Átúszás
eseményen (továbbiakban: Esemény) az alábbiakban meghatározott részvételi feltételek és fizetési feltételek
(a továbbiakban: ÁSZF) elfogadásával és betartásával lehet részt venni:
1. Az Eseményre nevezni az online felületen 2022. augusztus 7. 23:59 óráig lehet. A nevezés csak a
befizetett nevezési díjjal válik érvényessé. A nevezési díjat a szervező kizárólag abban az esetben fizeti
vissza, amennyiben az Esemény szélsőséges időjárás vagy egyéb vis major miatt nem rajtoltatható el.
Amennyiben az esemény megkezdődik, és a kezdést követően történik vis maior, ebben az esetben a
részvételi díjat nem térítjük vissza.
1.1. Kedvezményes előnevezési időszak: 2022. július 15-ig előnevezésre van lehetőség. Az előnevezési
időszakban nevezők az esemény logójával ellátott pólót kapnak.
2. A programismertetőben meghatározott részvételi díj fizetésének módja:
Az online rendszeren keresztül fizetni az online nevezés leadása esetén lehet bankkártyával vagy Barion
tárcával. Az online fizetés végrehajtásával a rendszer az esemény napjáig a megadott bankszámlán csak
zárolja a fizetendő összeget. A zárolt összeg csak az esemény napján kerül ténylegesen levonásra a
számláról, kizárólag abban az esetben, ha az esemény megvalósult és egyéb körülmények miatt nem
maradt el. Amennyiben az esemény elmarad, a rendszer a zárolást feloldja és az összeg levonása nem
történik meg a bankszámláról. Az Esemény esőnapra történő halasztása esetén a nevezést meg kell
ismételni.
3. A Tisza-tó Átevezésen 6 évesnél fiatalabb személy nem vehet részt. 18 évesnél fiatalabb személy
(továbbiakban kiskorú) szülői engedéllyel vehet részt, amennyiben a szülőkkel egy hajóban vagy külön
hajóban indul az eseményen. Ez esetben a szülők által aláírt, két tanú által hitelesített szülői hozzájáruló
nyilatkozat szükséges. 14 éves kort be nem töltött kiskorú az eseményen csak abban az esetben vehet
részt, amennyiben a csapathajóban legalább egy nagykorú személy helyezkedik el, kivéve, ha igazolt
versenyzőként egyesületi csoportban indul, melyek részvételéhez meg kell jelölni a csoport teljes
felelősséggel rendelkező vezetőjét. A csoport vezetője egy személyben felelős azért, hogy a
csoportvezetői nyilatkozat, illetve a csoportban lévő kiskorúak szülői hozzájáruló nyilatkozata
rendelkezésére áll. A szülői hozzájáruló nyilatkozatot a helyszínen a rajtszámátvételkor le kell adni.
4. Az Tisza-tó Átúszáson 10 évnél fiatalabb személy nem vehet részt. 14 évnél fiatalabb személy kizárólag
abban az esetben vehet részt, ha a Magyar Úszó Szövetség adatbázisában szereplő MÚSZ tagszervezet
igazolt versenyzője és szülői felelősségvállalási nyilatkozattal rendelkezik, mely nyilatkozatot a
regisztrációkor a törvényes képviselő, vagy a meghatalmazással bíró edző jelenlétében leadja. 18 évnél
fiatalabb személy a Tisza-tó Átúszáson szülői felelősségvállalási nyilatkozatnak a regisztrációkor a
törvényes képviselő, vagy a meghatalmazással bíró edző jelenlétében történő leadásával vehet részt.
5. Az Esemény részvételi szabályzatát a jelen részvételi és fizetési feltételek, a nevezési visszaigazolás, a
felelősség-vállalási nyilatkozat és az adatkezelési tájékoztató együttesen képezik.
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6. Az online nevezés során a részvételi és fizetési feltételek, illetve az adatkezelési tájékoztató elfogadásával
a jelentkezők elfogadják a részvételi szabályzat kötelező érvényét, valamint az Esemény szervezőinek
utasítási jogát. A szervezőnek nemcsak joga, hanem kötelessége is minden lehetséges eszközzel
gondoskodni a személyek és az anyagi javak biztonságáról, beleértve az Esemény megszakítását,
halasztását vagy vétkes személyek kizárását is.
7. A kötelező sportorvosi vizsgálatot nem írjuk elő (ezt a nyilatkozat pótolja), azonban javasoljuk, hogy a
jelentkezés előtt mindenki saját érdekében kérjen orvosától alkalmassági vizsgálatot. A vizsgálat hiánya
súlyos balesethez is vezethet. Az Eseményen egy váratlanul érkező szélsőséges időjárás komoly idegi és
fizikai megterhelést jelent. Nem ajánlatos részt venni keringési zavarokkal küzdő, cukorbeteg vagy
ínhüvelygyulladásra hajlamos személyeknek.
8. Az Átevezést legkésőbb az esemény napján 14:00 órakor, az Átúszást 13:00 órakor lehet megkezdeni. A
célba legkésőbb 16:00 óráig meg kell érkezni. Az Eseményen résztvevőknek saját felelőssége, hogy a
fenti időkereten belül a távot teljesíteni tudja. A fenti időpontok az időjárási helyzet változása
következtében módosulhatnak (korábbra kerülhetnek), erről a hatóságokkal történt egyeztetést
követően a rendezőség dönt.
9. Amennyiben az Esemény alatt másodfokú viharjelzés lép érvénybe, az Átevezésen résztvevőknek a
lehető legrövidebb időn belül a partra kell evezniük a kijelölt evező folyosó elhagyása nélkül az
Abádszalóki Strandra. A pálya kiürítése során a résztvevőknek követnie kell az eseményt biztosító
hajóegységek (vízimentők, vízirendőrség) utasításait
10. Amennyiben az Esemény alatt másodfokú viharjelzés lép érvénybe, az Átúszáson résztvevőknek a lehető
legrövidebb időn belül a partra kell úszniuk a kijelölt úszófolyosó elhagyása nélkül az Abádszalóki
Strandra. A pálya kiürítése során a résztvevőknek követniük kell az eseményt biztosító hajóegységek
(vízimentők, vízirendőrség) utasításait
11. Az Átevezésen történő részvétel alatt a vízen mentőmellény használata kötelező, melyet mindenkinek
magának kell biztosítania.
12. A balesetek elkerülése érdekében az Esemény napján vízen tartózkodni kizárólag reggel 9:00 és este
16:00 óra között lehet. Az eseményen részt venni alkoholos vagy bármilyen tudatmódosító szer hatása
alatt tilos.
13. Az Átevezésen használt hajókat és eszközöket el kell látni az érvényben lévő Hajózási Szabályzatban
foglalt kötelező jelölésekkel és felszerelésekkel. Motorcsónakot, vagy segédmotort használni nem
szabad.
14. Az Eseményen való részvétel saját felelősségre és kockázatra történik. A rendezők a bekövetkező
balesetekért, megbetegedésekért vagy anyagi károkért felelősséget nem vállalnak, és nem fedezik a
felmerülő költségeket. Baleset esetén a csónak vezetője, többszemélyes egység esetén a Kapitány a
felelős.
15. Az Esemény alatt a kijelölt útvonalakról letérni nem lehet.
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16. Az Eseményre csak gyakorlott, edzésben lévő, fegyelmezett és jó egészségi állapotban lévők
jelentkezzenek. A résztvevők kötelesek a bajba jutott társaiknak megadni a tőlük elvárható segítséget.
17. Az Átevezésen való részvételhez ismerni kell a Hajózási Szabályzat vonatkozó részeit és a hajózási
jelzéseket.
18. Az Esemény helyszínére történő utazást, valamint a hajók, eszközök szállítását a résztvevők egyénileg
biztosítják.
19. Az Átevezésen emberi erővel hajtott vízi sporteszközzel, csónakkal, SUP-pal, evezős hajóval,
sárkányhajóval lehet részt venni. A rendezők fenntartják a jogot, hogy az Átevezésre szánt vízi járművet
alkalmatlannak minősítsék és megtagadják annak használatát az Átevezésen. A használni kívánt eszköz
előzetes minősítésére lehetőség van, amennyiben az eszköz részletes paramétereit és fényképét az
info@tiszato2022.hu email címre a nevező megküldi.
20. Előzetes rajtszámátvétel esetében lehetőség van az Átevezés során használt hajót a helyszíni
megőrzőben díjmentesen elhelyezni. (Hajódepó szolgáltatás). A hajódepó őrzött terület, ugyanakkor az
elhelyezett hajókért a szervezők felelősséget nem vállalnak. A szolgáltatást minden résztvevő a saját
felelősségére veszi igénybe és elfogadja a Hajódepó szolgáltatás kifüggesztett használati feltételeit.
21. Az esemény napján lehetőség van díjmentesen Ruhatár szolgáltatás igénybevételére. A ruhatár
szolgáltatást minden részvevő saját felelősségére veszi igénybe és elfogadja a Ruhatár szolgáltatás
használati feltételeit.
22. Részletes információk, valamint az eseményt megelőzően a hivatalos közlemények az esemény
honlapján, a www.tiszato2022.hu oldalon találhatók. További kérdéssel az info@tiszato2022.hu címre
elküldött emailben lehet a szervezőkhöz fordulni.
23. Minden résztvevő hozzájárul, hogy az Eseményen róla készült fényképeket, videókat a Szervezők
korlátozás nélkül felhasználhassák, tudomásul veszi, hogy a fényképeken, videókon név feltüntetésére a
Szervezők nem kötelezhetők.
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1.sz. melléklet- Hajódepó használati feltételei:
• A hajódepó használata a résztvevőknek díjmentes.
• A hajónak rajtszámmal kell rendelkeznie. A depóban csak rajtszámozott hajót lehet elhelyezni.
• A hajódepó területe őrzött, ugyanakkor a hajót csak saját felelősségre lehet a depóban elhelyezni!
• A hajódepó a rendezvény napján reggel 10 óráig üzemel, a hajódepó őrzése is a rendezvény napján reggel
10 óráig biztosított.
• Amennyiben a rendezvény napján 10 óráig a hajót a depóból nem viszem el, a hajó elvesztése,
megsemmisülése esetén a Szervezőkkel szemben igényt nem érvényesíthetek.
• A hajóban szereléket, tartozékot hagyni tilos!
• A hajódepó területe őrzött, ugyanakkor a hajót csak saját felelősségedre lehet a depóban elhelyezni!
• A hajó leadásakor tárolási nyilatkozatot kell kitölteni.
• A hajó tárolási nyilatkozatát meg kell őrizni, a hajót kizárólag annak bemutatásával lehet elvinni!
2.sz. melléklet- Ruhatár használati feltételei:
• A ruhatár használata a résztvevőknek díjmentes.
• A ruhatárat csak a versenybe nevezett (karszalaggal rendelkező) résztvevő veheti igénybe.
• A ruhatárba személyenként 1 db 30 literes zacskóba lehet ruhát elhelyezni (a zacskót a szervezők
biztosítják)
• Felfújható SUP-pal indulók részére lehetőség van a SUP tároló zsák leadására
• A zacskó lezárt állapotban kerül átvételre, annak tartalmáért a résztvevő felel.
• A csomag ruhatárban elhelyezésekor azonosításra a nevezési karszalag száma, illetve a karszalagra ráírt
azonosítószám szolgál, mely számot a Szervező a zacskón feltünteti.
• A nevezési karszalagot a csomag visszavételéig meg kell őrizni, ennek hiányában a csomagot nem lehet
elvinni.
• A ruhatár területe őrzött, ugyanakkor a zacskóban elhelyezett tárgyakért, értékekért a Szervező semmilyen
felelősséget nem vállal.
• A ruhatár a rendezvény napján 6:30 – 17:00 óra között üzemel.
• Amennyiben a rendezvény napján 17:00 óráig a csomagot a résztvevő a ruhatárból nem viszi el, a csomag
elvesztése, megsemmisülése esetén a Szövetséggel szemben igényt nem érvényesíthet.
• A csomagban tűzveszélyes, illegális anyagot, eszközt, élőlényt elhelyezni tilos!
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