
 

 

 

 

Alulírott …………………………………………………………………………………...…, mint a  

……………………………………………………………………………………………………….. 

(hivatalos cím):………………………………………………………………………………………. 

szervezet (továbbiakban: Rendező) felhatalmazott képviselője, ezen nyilatkozatommal a fenti 

szervezet által megrendezésre kerülő, alább megnevezett, szlalom jellegű sportrendezvényt, be 

kívánom jegyeztetni a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (továbbiakban: MNASZ), és a 

HegCsi Kft (továbbiakban: Szervező) által 2013. évre meghirdetett és kiírt Országos Amatőr 

Szlalom Bajnokság, (továbbiakban OSzAK) versenysorozatba. 

A rendezvény 

megnevezése: ……………………………………………………………………………………….. 

helyszíne:………………………………………………, időpontja:………………………………... 

Kijelentem, hogy az OSzAK kiírását ismerem, az abban foglaltakat elfogadom, és a rendezvény 

előkészítése, lebonyolítása során betartom. 

Jelen nyilatkozattal egyben kijelentem az alábbiakat: 

- mint Rendező, tisztában vagyok azzal, hogy az autósport veszélyes, ezért a 

rendezvényem előkészítése és lebonyolítása során mindent elkövetek a résztvevők és a 

nézők biztonsága érdekében. 

- Tudomásul veszem, hogy a rendezvényemmel kapcsolatos hatályos magyar 

jogszabályok szerintii hatósági és egyéb bejelentések megtétele, a szükséges engedélyek 

beszerzése, a megkövetelt biztosítások megkötése a rendező kötelessége, ezek meglétét 

az MNASZ és a Szervező nem ellenőrzi. Mindezek be nem tartásából adódó minden 

jogi felelősség a Rendezőt terheli. 

- Vállalom, hogy a rendezvény versenykiírását a Szervező részére leadom, vagy 

hozzáférhetővé teszem legkésőbb a rendezvényt megelőző 30. napon. 

- Vállalom, hogy a rendezvény versenykiírásában, és/vagy annak végrehajtási 

utasításában, és/vagy a verseny hivatalos hirdetőtábláján megjelenítem, hogy a 

rendezvény az „MNASZ Országos Amatőr Szlalom Bajnokság” része. 

- Tudomásul veszem, hogy a Szervező a fenti rendezvényre összekötő személyeket 

delegál, - versenyzői bejegyzések, időmérés, gépátvétel koordinálása - mely személyek 

munkájához összes segítséget biztosítom. 
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- Elfogadom, hogy ezen nyilatkozatban, illetve az OSzAK kiírásában a rendezvény 

Rendezőjére vonatkozó kötelezettségek megszegéséből adódó mindennemű jogi és 

anyagi felelősség a Rendezőt terheli, ezekért az MNASZ és a Szervező semminemű 

felelősséget nem vállal. Egyben tudomásul veszem, hogy az ilyen rendezői mulasztás 

miatt az MNASZ és/vagy a Szervező a jelen bejegyzett rendezvényt az OSzAK sorozat 

értékeléséből bármikor kizárhatja, anélkül, hogy a befizetett bejegyzési díjat részemre 

visszafizetné. 

- Tudomásul veszem, hogy amennyiben a pálya készültségi foka (pálya tisztasága, 

felépítése, biztonsági kialakítások) nem éri el azt a szintet, hogy a Szervező képviselője, 

vagy a verseny Igazgatója átvegye a helyszíni nevezés kezdete előtt fél órával, akkor a 

verseny nem kerül be az Országos Bajnokság értékelésébe, és a versenykiírás érvényét 

veszti az adott rendezvényre. A verseny Rendezője kártérítést köteles fizetni azoknak a 

versenyzőknek, akik a versenyre előzetesen írásban vagy on-line módon jelentkeztek, és 

a helyszínen a helyszíni nevezési zárlat végéig megjelentek. A kártérítés mértéke a 

versenykiírásban közzé tett nevezési díj összege. 

Jelen bejelentés és nyilatkozat két összetartozó oldalt tartalmaz, melynek mindkét oldalát 

sajátkezű aláírásommal, saját szándékom szerint, teljes felelősségem tudatában, az alább 

feltüntetett tanuk előtt hitelesítek. 

Kelt:……………………………………… 

 

Tanuk: 

 Név:………………………………….  Név:…………………………………. 

 Lakcím:………………………………  Lakcím:……………………………… 

 ……………………………………….  ……………………………………….

  

 

 

 ……………………………………….  ………………………………………. 

   aláírás       aláírás 

          

 

 

……………………………… 

          Rendező aláírása 


