
SZÜLŐI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT 
 
 
 

 
Alulírott ….…………….…………….……………………………………………..  
 
Születési hely, idő: ………………………………………………………………… 
 
Lakcím:…………..…….………………………….....…..……………………….… 
 
Szem. ig. szám: …………………………………………………………………..... 
 
Telefonszám: …………………………….…………………………………………. 
 
Email cím: …………………………………………………………………………… 
 
mint szülő és törvényes képviselő, ezennel hozzájárulok ahhoz, a 2016. szeptember 18. napján a 
Tó-feszt Nonprofit Kft. (székhely: 2481 Velence, Cserje u. 5.; Cg.07-09-025108; képviseli: 
Csengődi Zoltán ügyvezető; a továbbiakban: Szervező) által megszervezésre kerülő Magyar 
Drón Bajnokság / Drone Racing Hungary futamán (a továbbiakban: Rendezvény)  
 
_____________________________________________ nevű,  
 
 
________________________ napján ______________________ született  
 
gyermekem, részt vegyen. 
 
Kijelentem, hogy gyermekem egészséges, fizikailag terhelhető, a Rendezvényen való részvételre 
alkalmas. 
 
Kijelentem, hogy a verseny Szervezője teljeskörűen tájékoztatott a Rendezvény, azaz a Magyar 
Drón Bajnokság / Drone Racing Hungary verseny kockázatairól és veszélyeiről, a megfelelő és 
elvárt versenyzői magatartásról, és a verseny részletes szabályairól és vállalom, hogy azokat 
mind magam, mind gyermekem maradéktalanul betartja. 
 
Alulírott szülő tudomásul veszem, hogy a Rendezvényen mindenki csak saját felelősségére vesz 
részt, nevezésével vállalom gyermekem személyi sérüléséért, balesetéért, illetve a gyermekem 
által okozott mindennemű anyagi és erkölcsi kárért, személyi sérülésért, balesetért a felelősséget 
és azért helyt állok.  
 
Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a Szervező felé a verseny kapcsán keletkezett károkért, 
személyi sérülésekért a nevezők vagy szüleik, hozzátartozóik kárigényt nem nyújthatnak be.  
 
Jelen hozzájárulásomat a Rendezvény, azaz a Magyar Drón Bajnokság / Drone Racing Hungary 
verseny jellemzőinek ismeretében adtam ki. Gyermekem Magyar Drón Bajnokság / Drone Racing 
Hungary versenyen való részvételéért a Szervezőt felelősség nem terheli. 
 
A Rendezvényre vonatkozó szabályokat és a versenyzőkre vonatkozó felelősségvállalási 
nyilatkozatot teljes körűen megismertem és megértettem, és azokat úgy magamra nézve, mint 
gyermekemre vonatkozóan tudomásul veszem és elfogadom.  
 
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Rendezvényen gyermekemről készült kép- és hanganyagokat egyéb 
ellenszolgáltatás nélkül a verseny promóciós anyagaiban a Szervező felhasználja és az így 
létrejött felvételek szerzői jogáról teljesen és végérvényesen lemondok.   
 



 
 
 
 
Fent leírtakat figyelmesen elolvastam, tudomásul vettem és saját akaratomból aláírom.  
 
Nyilatkozom, hogy fenti adataim valósak és ezért büntetőjogi felelősséget vállalok. 
 
Kelt:……………. 2016……………………. 
 

 
 
 
 

_____________________ 
Szülő, gondviselő aláírása 

 
 
 
 
Előttünk, mint tanúk előtt:  
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
.    
     


