Nyilatkozat
Tudomásul veszem, hogy az eseményen vagy az ahhoz kapcsolódó tevékenységek során rólam fényképés/vagy videofelvétel készülhet. Ezennel hozzájárulok ahhoz, hogy a rendezvény jogtulajdonosa vagy
bármely jogutódja rólam fényképfelvételt és/vagy mozgóképet készítsen. Hozzájárulok, hogy hangomat,
előadásomat, bármilyen mozdulatomat felvételen megörökítsék és fényképemet, körvonalamat,
arcomról és (ezzel együtt) hangomról készített bármilyen felvételt, bármilyen fényképen és/vagy
mozgóképen, video- vagy filmszalagon, DVD-n, Blu-ray-en felhasználják, továbbá a rólam készült
felvétel felhasználható vagy megjeleníthető, és az ilyen felvételeket bármilyen reklámban és/vagy filmvagy hangszalagon, DVD-n, Blu-ray-en közzétegyék, ideértve a rádiót, televíziót vagy mozifilmet,
szalagot, DVD-t, Blu-rayt is. Beleegyezek abba, hogy fényképemet és a rólam készült videó- vagy
filmfelvételt a rendezvény jogtulajdonosai, lebonyolítói, gyártásvezetői, támogatói, szervezői és
engedményesei bármilyen jogszerű célból, visszavonhatatlanul, korlátozásmentesen, bármilyen
ellenszolgáltatás vagy díj fizetése nélkül felhasználják.
Ezennel kijelentem, hogy egészségileg alkalmas és megfelelően edzett vagyok arra, hogy az eseményen
részt vegyek, és szakképesített egészségügyi dolgozó nem tanácsolt el a részvételtől.
Tudomásul veszem, hogy a jelen Nyilatkozatot azon rendezvény jogtulajdonosai, lebonyolítói, támogatói
és szervezői használják fel, melyen részt veszek és az említett eseményen általam tettekre és
felelősségemre vonatkozik. Amennyiben tevékenységem miatt veszteség, költség vagy kár keletkezik
bármely, nem általam tulajdonolt tárgyban, a kártalanítást vállalom.
Tudomásul veszem, hogy a táncesemény a fizikai és mentális képességeket igénybe veszi, annak során
súlyos baleset, vagyoni kár is bekövetkezhet. Tisztában vagyok vele, hogy a a terepből, felszerelésekből,
hőmérsékletből, időjárásból, a táncosok állapotából (ide értve a dehidratációt is), eszközökből,
járműforgalomból, más személyek cselekedetéből kockázatok keletkezhetnek és többek között érinthetik
a résztvevőket, önkénteseket, nézőket, edzőket, a rendezvény hivatalos személyzetét, felügyelőit és
gyártásvezetőit.. A jelen rendezvényen történő részvétel és / önkéntes munka valamennyi kockázatát
ezennel vállalom. Ezen kívül vállalom, hogy a verseny céljából kialakított területet a lehetséges
veszélyforrások (például nedves, olajos vagy egyenetlen felületek, repedések, stb.) felderítése céljából
átvizsgálom. A verseny céljából kialakított területtel kapcsolatban valamennyi igényről ezennel
lemondok. Tudatában vagyok annak, hogy a felelősség alól mentesített személyek gondatlanságából
vagy hanyagságából eredően, a tulajdonukban, általuk fenntartott vagy ellenőrzésük alatt álló veszélyes
vagy hibás berendezésekből, vagyontárgyakból vagy még az általuk elkövetett hiba nélkül is fennálló
esetleges felelősségükből eredően felelősség merülhet fel.
Tekintettel jelentkezésemre és a jelen eseményen történő részvételem vagy önkéntes munkám
engedélyezésére, ezennel saját magam, örököseim, közeli hozzátartozóim, utódaim és engedményeseim
érdekében az alábbiakról rendelkezem: (A) Az esetlegesen bekövetkező rokkantságom, személyi
sérülésem, vagyoni károm, vagyontárgyaim ellopása vagy bármilyen cselekedet (ideértve az eseményre
történő utazásomat és az eseményről történő távozásomat) tekintetében fennálló minden felelősség alól
ezennel mentesítem az alábbi személyeket: Hip Hop Internationalt, Hip Hop Hungary Kft-t, Hip Hop
Reflex Sportegyesületet, a jogtulajdonost, a verseny és az ahhoz kapcsolódó tevékenységek szervezőit és
támogatóit, az előbbiek minden ügynökét, munkavállalóját, helyszínét és engedélyeseit, azok igazgatóit,
tisztségviselőit, munkavállalóit, önkénteseit, képviselőit és megbízottait, az esemény lebonyolítóit és
támogatóit, igazgatóit és az eseményen dolgozó önkénteseket; (B) A jelen bekezdésben említett
személyeket minden olyan felelősség és követelés tekintetében mentesítem, amely a jelen eseményen
történő részvételemből vagy önkéntes munkavégzésemből következően merül fel, függetlenül az okokra.
Ezennel hozzájárulok ahhoz, hogy az eseményen bekövetkezett bármilyen sérülés és/vagy megbetegedés
esetén indokoltnak minősülő esetben orvosi és mentőellátásban részesüljek. Az igénybevett orvosi
ellátás és szállítás valamennyi költsége és díja - amennyiben felelősség biztosításom nem fedezi - engem
terhel, és azokat haladéktalanul megfizetem.
Jelen nyilatkozat aláírásával elfogadom, hogy sikeres szereplésem esetén a jogtulajdonos, a HHI
nemzetközi versenyén történő indulást biztosító delegációs tagságot feltételekkel biztosítja számomra.
A jelen Nyilatkozat, mint Baleseti Lemondó és Felelősségmentesítő Nyilatkozat, a lehető legtágabb
értelemben értelmezendő, úgy, hogy az alkalmazandó jog által megengedett legteljesebb mértékben
mentesítse a jelen Nyilatkozatban felsorolt személyeket a felelősség alól. Ezennel kijelentem, hogy a jelen
dokumentumot átolvastam és annak tartalmát megértettem.
KISKORÚAK (18 év alatt) ESETÉBEN SZÜLŐI / GYÁM ÁLTALI LEMONDÓ
NYILATKOZAT
Az alulírott szülő, gyám vagy törvényes képviselő ezennel kijelentem, hogy az előbbi minőségemben
járok el. Vállalom, hogy a fent hivatkozott minden egyes és valamennyi felet minden felelősség alól a
kiskorú, a szülők vagy gyám nevében mentesítek. Ha a rám bízott kiskorú miatt veszteségük, költségük,
igényük vagy káruk keletkezik a kártalanítást vállalom.
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Aláírása (18 éven aluli esetén szülő/gyám aláírása):

