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RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT
1. A részvételi szabályzat („Szabályzat”) hatálya kiterjed egyrészről a Coerver® Coaching
Magyarország/SZJ Sportszolgáltató és Tanácsadó Kft-re (H-2800 Tatabánya, Mártírok 55.; képzéseket
szervező, valamint edzések és programok szervezésével megbízott Orion Sport és Szabadidős Egyesület
2800 Tatabánya,Mártírok útja 55 7/6 a továbbiakban: „Szervezők”), valamint másrészről a
„Résztvevő”-nek minősülő és a Szabályzatot a jelentkezési lap kitöltésével és megküldésével elfogadó
természetes személyre.„Rendezvény”: a jelentkezéskor feltüntetett Program, Tanfolyam, egyéb esemény.
Résztvevő kijelenti, hogy a Rendezvénnyel kapcsolatos összes lényeges körülmény – azaz: a
Szabályzatban lévő információ, valamint a Szervező hivatalos honlapján (www.coerver.hu) megtalálható
egyéb, a Rendezvénnyel kapcsolatos információ – tekintetében kimerítő tájékoztatást kapott.
2. A Rendezvényre jelentkezni kizárólag a www.coerver.hu weboldalon keresztüli, az esem ényh ez
t artozó r egiszt ráció s f or m ula kitöltésével és a Szabályzat elfogadásával lehetséges. A részvételi
díj kizárólag átutalással vagy banki befizetéssel fizethető meg.
Táborunkra szóló programunkra jelentkezés esetén:
Kedvezményezett neve: Orion Sport és Szabadidős Egyesület.
Számlaszám: OTP Bank - 11749039-21232383
Közlemény rovatba: Résztvevő neve, illetve a tábor helyszíne!
A Rendezvényre való jelentkezés a részvételi díj befizetésével hatályosul. A regisztráció a Rendezvényen
történő részvétel előfeltétele. A regisztrációt a Résztvevő által megadott e-mail címen, automatikus
válaszüzenetben azonnal visszaigazolják a Szervezők, azonban a regisztráció sikerességét, az utalást
követő 48 órán belül igazolják vissza a Szervezők. Szervezők a Résztvevő által hibásan és/vagy hiányosan
megadott adatokból eredő következményekért és/vagy károkért nem felel. Résztvevő kizárólagosan felel
az általa megadott adatok hitelességéért.
3. Résztvevő hozzájárul, hogy Szervezők a regisztráció során megadott személyes adatokat rögzíti és
nyilvántartja. Az adatkezelés jogalapja a Résztvevő előzetes hozzájárulása. Az adatkezelés célja a
Rendezvény lebonyolítása és az ahhoz kapcsolódó adminisztráció, a Szervezők, az általuk képviselt
személyek promóciója, és/vagy a Rendezvény és/vagy az ahhoz kapcsolódó későbbi események
reklámozása, valamint a kapcsolattartás a Résztvevővel. Adatkezelésre a Szervezők, a Szervezők
szerződéses partnerei, valamint ezen személyek alkalmazottai és tisztségviselői jogosultak a
Szervezőknek a Résztvevővel szemben fennálló bármely igényének elévülése időtartamáig, illetve a
Szabályzat alábbi 11. pontjában meghatározott időtartamig. A Résztvevőt az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben írt jogok illetik meg személyes
adatai kezelése tekintetében. Résztvevő ezennel kifejezetten hozzájárul, hogy Szervezők személyes adatait
közvetlen üzletszerzés céljából kezelje, és ennek keretében részére a megadott bármely elérhetőségen
később üzletszerzési és promóciós (direkt marketing, reklám) céllal közvetlen üzenetet küldjön vagy
közöljön, hírlevél formában is.
4. A jelentkezést követően a Résztvevő a rendezvény kezdete előtt két héttel jogosult a részvétel
lemondására vagy a részvételi jog átruházására. Ilyen esetben Résztvevő köteles az info@coerver.hu email címre a változást tartalmazó információt megküldeni. A fenti határidőig történő lemondás esetén,
és átruházás hiányában a Résztvevő köteles 50%-os lemondási díjat megfizetni. Határidőn túli
lemondás esetén a részvételi díjat Szervező visszafizetni nem köteles.
Kérjük a részvételi feltételeket figyelmesen olvassa el!

5. Szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy bármikor elálljon a Rendezvény egészének, vagy egyes
részeinek a megrendezésétől, egyúttal törekszik arra, hogy ilyen esetben legalább 48 órával a Rendezvény
megkezdése előtt Résztvevőnek a programváltozásról értesítést küldjön. Érvényes értesítési mód: e-mail,
vagy mobiltelefonszámra történő SMS küldése.
Abban az esetben, ha a rendezvény elmarad, a résztvevő a befizetett részvételi díjat felhasználhatja, egy a
Szervezők által tartott későbbi rendezvényre
6. Szervezők a kedvezőtlen időjárás és egyéb körülmények miatt a programváltoztatás jogát fenntartják.
7. Résztvevő a Szabályzat megsértéséből eredő károkért korlátlanul felel.
8. Résztvevő a Rendezvényen saját felelősségére vesz részt. A Rendezvénnyel összefüggő bármely kárért
Szervezők felelősségét kizárja – a szándékosan okozott, illetve az életben, testi épségben, egészségben
szerződésszegéssel – azaz a Szabályzat megsértésével – okozott károk kivételével.
9. Résztvevő a Rendezvény teljes ideje alatt köteles minden olyan magatartástól tartózkodni, mellyel másokat
zavar. Szervezők a Rendezvény zavartalan lefolyása érdekében jogosult a Résztvevőt kizárni, amennyiben
Résztvevő felszólítás ellenére sem tartózkodik a nem kívánatos magatartástól. Ilyen esetben Résztvevő a
részvételi díjat sem egészben, sem részben nem követelheti vissza.
10.A létesítménybe való belépés előtt a résztvevő szülője írásban nyilatkozik a résztvevő
tünetmentességéről.
11.Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Sportsmethod Limited/Sportsmethod Asia Limited/Sportsmethod
USA Inc (“SML”) ellenőrzése alá tartoznak azon labdarúgó képzések és tevékenységek, melyek
„Coerver® Coaching” kereskedelmi név alatt futnak, és melyeknek Szervező kizárólagos
magyarországi jogosultja. A Coerver® név, védjegy, és az ezekhez kapcsolódó szellemi alkotásokhoz
fűződő valamennyi jog (a továbbiakban egységesen: “Coerver® IP”) kizárólagos jogosultjai a
Sportsmethod Limited és a Sportsmethod Asia Limited, akiknek képviseletében Szervező jogosult
kizárólagosan eljárni. Résztvevő a Rendezvényen történő részvétellel nem szerez semmilyen
jogosultságot a Coerver® IP használatára, alkalmazására, bármilyen módon történő felhasználására, így
különösen nem hivatkozhat arra, hogy “Coerver® edző” lenne, és termék vagy szolgáltatás promóciójára
sem használhatja azt. Szervezők a Sportsmethod Limited és a Sportsmethod Asia Limited-del együtt
fenntartja a jogot, hogy a Coerver® IP megsértése esetén jogi lépéseket kezdeményezzen.
12.Résztvevőkifejezettenhozzájárul ahhoz, hogya Rendezvényenkép-, hang- és filmfelvételkészüljön róla,
valamint ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi, a Szervezők és az általuk
megbízott személyek által készíttetett reklámhoz, promócióhoz történő hazai és nemzetközi
felhasználásához, idő-, tér-, mód- és mértékbeli korlátozás és külön díjazás vagy értesítés nélkül.
Résztvevő hozzájárul ahhoz is, hogy a nevét Szervezők a rendezvényről készült beszámolókban,
sajtóanyagokban megjelenítse. Résztvevő fényképeket készíthet, de semmilyen mozgókép-, vagy
hangfelvétel készítésére, vagy felhasználására nem jogosult.
13. A Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
Mindenkit sok szeretettel vár a Coerver® Coaching Magyarország csapata!

Kérjük a részvételi feltételeket figyelmesen olvassa el!

