R észvételi szabályzat
Jelen Részvételi Szabályzat (a továbbiakban: S zabályzat) határozza meg a Liska Tibor
Szakkollégiumért Alapítvány (a továbbiakban: S zervező) által megrendezésre kerülő LisKaLand
nyári tábor (a továbbiakban: R endezvény) a résztvevők Rendezvényen való részvételének
általános feltételeit, valamint a Rendezvény és a résztvevők között keletkező jogviszonyból eredő
jogokat és kötelezettségeket.
Jelen Szabályzat rendelkezései minden esetben irányadók a Rendezvényen való részvételre, a
Rendezvény és a résztvevők közötti jogviszonyra.

1. A S zervező adatai







Név: Liska Tibor S zakkollégiumért Alapítvány
Székhelye: 1075 B udapest, Asbóth utca 19. IV.em. 2. ajtó
Bankszámlaszám: 10300002-10567615- 49020013
Adószám: 18225480-1- 42
Bírósági nyilvántartási szám: 01-01- 0011357
Képviseletében eljár: S zemesy B alázs

Jelen Rendezvény képviseletében P lánk Anita főszervező jár el.
Hivatalos információs csatornának minősül a www.liskaland.hu internetes oldal (a továbbiakban:
H onlap), a LisKaLand hivatalos Facebook oldala, a LisKaLand hírlevél, valamint a
liskaland@ltsz.hu email címről érkező e-mailek.

2. F elelősségvállalás
A Résztvevő kijelenti, hogy Rendezvény Szabályzatát és a Regatta Szabadidőközpont Házirendjét
(1. számú melléklet) elolvasta, és azokat teljes körűen elfogadja. Tudomásul veszi, hogy a
szabályok megszegése esetén a Szervező jogosult a Rendezvényen való részvételből kizárni,
illetve elküldeni, szükség esetén ellene polgári, szabálysértési, büntető eljárást kezdeményezni.
A Résztvevő kijelenti, hogy a Rendezvényen a Szervező által tartott programokon önként és saját
felelősségére vesz részt.
A Résztvevő vállalja, hogy a Rendezvény ideje alatt az általa okozott károkért anyagi felelősséggel
tartozik. Tudomásul veszi, hogy a Szervező az általa a Rendezvényre elvitt értéktárgyakért
semmilyen felelősséget nem vállal.
A Résztvevő kijelenti, hogy legjobb tudomása szerint jelenleg lázas, fertőző, vagy egyéb, másokra
veszélyes betegségben nem szenved.
A Résztvevő tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a Rendezvény során a Szervező hang-, kép- és
mozgókép felvételeket készíthet róla, és határozatlan ideig felhasználhatja PR, marketing és
reklámcélokra.
A Résztvevő elfogadja, hogy a Szabályzat be nem tartása esetén a tábort esetleg azonnali hatállyal
el kell hagynia, azt szükség esetén a Szervező kényszerintézkedéssel is foganatosíthatja.

3. Jegyek, jegyvásárlás
A jegyárak és az igénybe vehető kedvezmények a Szervező hivatalos információs csatornáin
kerülnek meghirdetésre. A kedvezmények nem összevonhatók.
A Rendezvényen való részvétel feltétele az előzetes jegyvásárlás, melynek első lépése a Honlapon
történő jelentkezés, mely során a Résztvevőnek szükséges kitöltenie a megadott űrlapot, valamint
el kell fogadnia jelen Szabályzatot. A jelentkezés a 10.000 Ft előleg 15 napon belüli átutalásával
válik érvényessé.
A résztvevő a Honlapon történő jelentkezés után egy rövid automatikus visszaigazoló e-mailt kap
jelentkezéséről. A további teendőkről és a befizetésről legkésőbb 3 napon belül a Szervező levelet
ír a Résztvevőnek a liskaland@ltsz.hu email címről, mely a következőket tartalmazza:



Befizetéssel kapcsolatos információk
Igénybe vett kedvezmény, a tábor díja

A jegyvásárlás a teljes összeg átutalásával válik véglegessé, melynek határidejéről a Résztvevőt
e-mailben értesíti a Szervező.
A Résztvevő e-mailben köteles igazolni a befizetéseit oly módon, hogy az igazoló szelvény
szkennelt változatát (online utalás esetén az igazoló-képernyő képét) csatolva elküldi a Szervező
részére a fizetési határidőig bezárólag.
A Rendezvényen regisztráció után karszalagot kap a Résztvevő. A karszalag testesíti meg a jegy
nyújtotta jogokat és kötelezettségeket. A Rendezvény területén csak karszalaggal rendelkező
személyek tartózkodhatnak a Rendezvény ideje alatt.
A Résztvevőnek lehetősége van visszavonni jelentkezését, melyet a liskaland@ltsz.hu email címre
küldött levéllel tehet meg. Ebben az esetben visszautalásra kerül a Résztvevő által addig befizetett
összeg, vagy pedig készpénzben téríti vissza a Szervező legkésőbb a visszavonástól számított
45 napon belül. Amennyiben 2017. június 30. után történik a visszavonás, a Résztvevő köteles a
tábori póló díját megtéríteni, melynek költsége 1500 Ft. Természetesen a pólót a Rendezvény
után átveheti.

4. E gyéb rendelkezések
A Rendezvény során talált tárgyakat 2017. szeptember 30-ig a Szervező legjobb lehetősége
szerint megőrzi, ezekről a liskaland@ltsz.hu email címen lehet érdeklődni.
A Szervező kijelenti, hogy a jelentkezés során megadott adatokat bizalmasan kezeli, azokat
harmadik fél számára nem adja ki. A Résztvevő elfogadja, hogy ez alól kivételt képez a jelentkezés
során megadott neve, email címe és telefonszáma, melyeket a Loxon Solutions Zrt (1134
Budapest, Lőportár utca 20. B ép.) rendelkezésére bocsáthatunk.

Budapest, 2017. március 27.
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1. számú melléklet

