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EŐRY-KONDI SPORTTÁBOR 

 

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

 

Az Eőry-Kondi Rekreációs és Szabadidős Egyesület (2016 Leányfalu, Akácos út 5/C.) által 

szervezett sporttáborba („Sporttábor”) történő jelentkezéssel az alábbiakban felsorolt 

részvételi feltételeket valamennyi résztvevő személy magára kötelezőnek ismeri el és azokat 

betartja és lehetőség szerint betartatja. 

 

 

1. A Sporttáborban minden személy saját felelősségére vesz részt. A Sporttábor 

szervezői sem a tábor keretei között szervezett programokon, sem egyéb programokon 

bekövetkezett esetleges sérülésekért nem vállalnak felelősséget; erre alapítottan irányukban 

kártérítési igény nem érvényesíthető. 

 

2. A Sporttábor szervezői a résztvevők számára étkezési (csak ebéd) lehetőséget 

biztosítanak oly módon, hogy étkezésre az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi 

Campusának (5100 Jászberény, Rákóczi út 53.) menzája biztosít lehetőséget. Az étkezések 

költségét minden résztvevő saját maga viseli, amely költséget a részvételi díj nem 

tartalmazza. A Sporttábor által érintett hétvégi napokon előre meghatározott menü, 

hétköznapokon  

a’la carte alapon van lehetőség étkezésre. 

 

A Sporttábor valamennyi résztvevője maga köteles számon tartani az esetlegesen meglévő 

étel intoleranciát és ételallergiát; a konyha a Sporttábor szervezőitől függetlenül állítja össze 

a mindenkori kínálatot. Az ételek összetevőiről, allergénekről (ideértve különösen, de nem 

kizárólagosan: hús, laktóz, glutén) a résztvevők a konyhán kaphatnak bővebb tájékoztatást. 

 

3. A résztvevők kötelesek betartani a Sporttábor résztvevői szállásának helyszínéül 

szolgáló Zirzen Janka Kollégium (5100 Jászberény, Rákóczi út 55.) házirendjét (https://uni-

eszterhazy.hu/public/uploads/zirzen-janka-kollegium-hazirend_58184cfe27c7a.pdf); az 

esetleges anyagi kárral vagy személyi sérüléssel járó esetekért a Sporttábor szervezői nem 

tartoznak felelősséggel.  

 

4. A résztvevő köteles betartani a Sporttábor fizetési feltételeit – különös tekintettel a 

határidők megtartására – melyekről a szervezők mindenkor a Sporttáborba történő 

jelentkezéskor megküldött e-mailben – illetve kérésre bármikor – tájékoztatják a 

résztvevőket.  

 

A résztvevők kifejezetten tudomásul veszik, hogy a szervezők a sporttábori részvétel 

lemondása esetén a foglalóként befizetett első részletet nem tudják visszatéríteni a lemondó 

személy(ek) részére. 

 

5. A szervezők a változtatás jogát a Sporttábor teljes programja vonatkozásában a 

Sporttábor ideje alatt is fenntartják azzal, hogy a résztvevőket az esetleges változásokról 

megfelelő időben előre és alkalmas módon tájékoztatják. 
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6. A résztvevők a Sporttábori részvétellel kapcsolatos egyéb lényeges feltételeit – 

elérhető: https://eorykondi.hu/wp-content/uploads/eory-kondi-sporttabor_2019_szorolap.pdf - 

tartalmazó dokumentum tartalmát a jelentkezéssel megismerték 

 

7. A jelentkezéssel a résztvevő tudomásul veszi, hogy róla a Sporttábor időtartama alatt 

kép- és hangfelvétel készülhet, amely felvételek a Sporttábor népszerűsítése, mindennapi 

életének bemutatása érdekében a tábor weboldalán (https://eorykondi.hu), illetőleg 

Facebook-oldalakon megjelenhetnek. 

 

 

A Sporttáborba történő jelentkezéssel a résztvevő elfogadja és tudomásul veszi a jelen 

Részvételi Feltételeket.  

 

Bármely felmerülő kérdés esetén a szervezők készséggel állnak a résztvevők  

rendelkezésére. A szervezők elérhetősége: eorykondi.egyesület@gmail.com. 

 

 

Leányfalu, 2019. február 27. napján 
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