RESZVETELI FELTETELEK
A kéktúrázás napja rendezvényen
Jelen részvételi feltételek (a továbbiakban: „Részvételi Feltételek”) a Magyar Természetjáró Szövetség
(a továbbiakban az MTSZ) által koordinált A kéktúrázás napja (a továbbiakban: „Kéktúrázás napja”
vagy a „Túrák”, „Túra”) tekintetében állapítja meg a Túrákon történő részvétel általános feltételeit.
A Kéktúrázás napján történő részvétel ingyenes.
I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
A. AZ MTSZ ADATAI
Az MTSZ teljes neve: Magyar Természetjáró Szövetség
Az MTSZ székhelye: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31. II/3.
Az MTSZ nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék
Az MTSZ nyilvántartási száma: 01-02-0000049
Az MTSZ adószáma: 19001511-2-42
B. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
●
●

●

●

A Kéktúrázás napja időtartama: 2021. október 9-én 7:00 órától 22.00 óráig
Résztvevő: az a természetes személy, aki az adott túrán – a www.kekturazasnapja.hu honlapon
történő regisztráció és az adott Túrára történő online bejelentkezést követően – ténylegesen
részt vesz.
Jogosulatlan résztvevő: az a természetes személy, aki a Kéktúrázás napján és az adott Túrán
anélkül vesz részt, hogy a www.kekturazasnapja.hu honlapon történő regisztrációt követően
az adott Túrára bejelentkezett volna.
Közreműködő/ Szakaszfelelős: az MTSZ Rendezvény létrejöttét elősegítő, koordináló, a túrák
koordinálásában közreműködő megbízottja.

C. A RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK HATÁLYA
●

●
●

A jelen Részvételi Feltételek személyi hatálya kiterjed az MTSZ-re, valamint a Résztvevőkre,
illetőleg a Jogosulatlan résztvevőkre. Az MTSZ és a Szakaszfelelősök közötti jogviszony
feltételeit külön megállapodás tartalmaza.
A jelen Részvétel Feltételek a Kéktúrázás napjának tartamára szólnak.
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy az MTSZ a jelen Részvételi Feltételeket jogosult
egyoldalúan, alapos okkal módosítani. Alapos oknak tekintendő a felek közötti jogviszonyra
vonatkozó jogszabály kötelező rendelkezésének változása, kormányzati intézkedések,
illetőleg, ha a módosítást a Kéktúrázás napja mindenkori biztonságos vagy gazdaságos
lebonyolíthatósága, közbiztonsági vagy közegészségügyi szempontok, illetőleg program
látogatási szokások változása indokolja. A módosítások a Kéktúrázás napja honlapján történő
közzététellel, azonnali hatállyal hatályba lépnek.

II. RÉSZVÉTEL A RENDEZVÉNYEN, FELELŐSSÉG
A Kéktúrázás napján történő részvétel feltétele, a www.kekturazasnapja.hu honlapon történő
regisztrálás (bejelentkezés) és az adott Túrára történő külön bejelentkezés.

Az adott Túrára történő jelentkezéskor, lehetőség van arra, hogy az adott Résztvevő saját regisztrált
fiókja alatt gyermeket adjon hozzá a Túrához, mint résztvevő.
A kéktúrázás keretében 143 darab Túra kerül elindításra Szakaszfelelősök koordinálásával.
Az adott Túrára jelentkező a jelentkezést követően a megadott e-mail címére rendszerüzenetet kap,
amelyben feltüntetésre kerül a jelentkezés kódja, a jelentkező neve, a túra neve, a Túrán résztvevők
és a Szakaszfelelős találkozásának várható időpontja és helye (koordinátákkal is megadva), továbbá a
Túra QR kódja. A QR kód az adott Túra adatait tartalmazza.
A Szakaszfelelős a Résztvevő jelentkezési kódját ellenőrizheti.
Az egyes Túrák követését a Szakaszfelelős GPS eszköze biztosítja.
A Résztvevő kijelenti, hogy az általa valósként megadott adatok a valóságnak megfelelően kerülnek
megadásra a www.kekturazasnapja.hu honlapon történő regisztrációkor.
Az MTSZ kizárja a helytelen vagy működésképtelen adatok, email-cím megadásából eredő kárért való
felelősségét, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti.
Az MTSZ kizárja a felelősségét a Résztvevők Túrákra vitt tárgyaiért, eszközeiért.
A 14. életévüket be nem töltött személyek a Túrákra csak nagykorú, cselekvőképes kísérővel vehetnek
részt. A 14. életévüket betöltött, de 18. életévüket be nem töltött személyek a Túrákon – önállóan kizárólag azt követően jogosultak részt venni, hogy a Szakaszfelelős részére átadják a szülőjük
(törvényes képviselő) által aláírt szülői hozzájárulás eredeti példányát.
A Résztvevő a Túrákon az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak,
és jelen Részvételi Feltételeknek megfelelően. A Résztvevő köteles tartózkodni minden olyan
megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét,
vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti.
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Túrákról hang- és képfelvételt készíthetnek az MTSZ, valamint az
MTSZ-től engedélyben részesülő Közreműködők, sajtómunkatársak, illetve egyéb harmadik személyek.
Ennek megfelelően a Résztvevő a Túrán történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának,
megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett
beleegyezésével nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Résztvevő
tekintetében térben, időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos
felhasználási jogosultságot szerez. Az MTSZ, valamint az MTSZ-től engedélyben részesülő személyek a
Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására
(különösen a Rendezvény népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására,
nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Látogató
részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk.
A Résztvevő jogosult a Túrákon hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy az általa készített kép- és
hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból
ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem
nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. Az MTSZ kifejezetten kizárja a felelősségét arra az
esetre, ha a Résztvevők az előzőekben írtakat megszegik.

A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Túrák alatt tilos, azt a
törvény bünteti.
A Résztvevő az adott Túrán történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen Közreműködőkkel a
jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén, illetőleg
amennyiben egyéb fontos körülmények (így például közegészségügyi okok) ezt indokolják, az
utasításaikat követi.
Az MTSZ a Jogosulatlan résztvevő felé kifejezetten kizárja a szerződésszegésért és minden olyan
igényért való felelősséget, amelyet vele szemben a Résztvevő és/vagy Harmadik személy egyébként
támaszthatna.
Az MTSZ kifejezetten kizárja a felelősséget a weboldal üzenőfalán a Résztvevők és Szakaszfelelősök
által közzétett szolgáltatásokért.
A Résztvevő bármely Túrán csak saját felelősségére vehet részt.
Az MTSZ kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az általa okozott, emberi életet, testi épséget
vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és kizárja a felelősségét minden egyéb
káresemény kapcsán, az emberi életben, testi épségben, egészségben, vagyontárgyakban esett kárt is
ideértve.
A Résztvevő, valamint a Jogosulatlan résztvevő teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind
büntetőjogi értelemben az általa, a vele a Túrákon részt vevő 18 év alatti személyek, vagy házi
kedvence által a Túrák keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind az MTSZ, mind a
Közreműködők, mind a Harmadik személyek tekintetében.
Az MTSZ kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Résztvevő, valamint a Jogosulatlan
résztvevő, a házi kedvenc, vagy Harmadik személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott
bármely Résztvevőnek / Közreműködőnek, Jogosulatlan résztvevőjének, illetve Harmadik személynek.
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Túrák nyomvonalán előfordulhatnak gazdátlan és vadállatok,
amelyek a Résztvevő életére, testi épségére vagy egészségére akár veszélyt is jelenthetnek. Az MTSZ a
vadállatok és a gazdátlan állatok okozta károkért való felelősségét is teljes mértékben kizárja.
IV. ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Az MTSZ weboldalain, az online és offline médiában, valamint a Kéktúrázás napjával összefüggően
megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok az MTSZ, Közreműködői, illetve a
szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket az MTSZ kifejezett és
előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül Résztvevők és Harmadik személyek bevételszerzési céllal
semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
Az MTSZ korlátozás nélkül jogosult a Résztvevő Kéktúrázás napjával kapcsolatos észrevételeinek
hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra
hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy ezért bármilyen módon
ellenszolgáltatást kellene nyújtania.
Vis Maior
Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, sztrájk vagy sztrájknak nem
minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés,
természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekedési zavar/akadályozás,

járvány, hatósági, katonai vagy rendfenntartói rendelkezés, kormányzati utasítás vagy aktus, vagy más
olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely az MTSZ hatókörén
kívül esik, nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy az MTSZ nem tartozik
felelősséggel a Résztvevő felé semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események
következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó mind a Kéktúrázás
napja egészére, és az egyes Túrákra egyaránt.

A jelen Részvételi Feltételek a magyar jog szabályai az irányadók és alkalmazandók.
Budapest, 2021. június 24.

Magyar Természetjáró Szövetség

