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NEVEZÉSI NYILATKOZAT 
Water Skyball Nemzeti Bajnokság 2020. 

 
 
Nevezés a versenyre 
A nevezéssel kijelentem, hogy  
- valamennyi nevezési feltételnek megfelelek, valamint a megadott adataim valósak és naprakészek; 
- a versenyre vonatkozó valamennyi szabályzatot és szabályt megismertem, azokat betartom és 
betartatom; 
- a versenyen saját felelősségemre veszek részt. 
 
Tudomásul veszem, hogy a nevezés érvényességének, ezáltal a versenyen való részvételnek feltétele 
- a nevezés Szövetség általi jóváhagyása, 
- a Szövetség által kiállított Water Skyball versenyengedély, és 
- a nevezési díj befizetése. 
 
A nevezéssel elfogadom, hogy a versenyt a Magyar Water Skyball Szövetség (a továbbiakban: 
Szövetség vagy versenyszervező) teljes mértékben saját belátása szerint szervezi; 
A versenyengedélyt a Szövetség a Versenyszabályzatban vagy Versenykiírásban foglalt feltételek nem 
teljesülése esetén visszavonhatja. 
 
Versenyzői nyilatkozat 
A versenyre vonatkozó szabályokat, a Versenyszabályzatot és a Versenykiírást megismertem, azoknak 
alávetem magam, azokat maradéktalanul betartom és a csapattársammal is betartatom. A versenyre 
vonatkozó valamennyi sportszabály betartásával versenyzek. A versenyszezon teljes ideje alatt 
doppinglistán szereplő teljesítményfokozó szert, készítményt nem használok, módszereket nem 
alkalmazok. Sportemberhez méltó magatartással veszek részt a versenyen, saját és sporttársaim testi 
épségét óvom. Tudomásul veszem, hogy kizárásra kerülök, ha nem tartom be a játékvezető döntéseit, 
vagy ha egyébként nem sportszerűen (nem a fair play szellemében, a Water Skyball szellemiségének 
megfelelően) versenyzem. Betartom a verseny helyszínének Házirendjét, Öltözői rendjét, a 
Medencehasználati rendet; a helyszín tisztaságára és épségére vigyázok. A rendezők útmutatásait a 
verseny zavartalan lebonyolítása érdekében betartom és betartatom.  
Büntetlen előéletű vagyok, és nincs ellenem folyamatban büntetőeljárás. Tudomásul veszem, hogy 
amennyiben büntetőeljárás indul ellenem, az a nevezésem törlését eredményezheti, a versenyből való 
automatikus kizárásomat eredményezi. Ilyen eljárás indulásáról köteles vagyok haladéktalanul 
értesíteni a verseny szervezőjét. Bármilyen jogsértés esetén a verseny szervezője vagy a helyszín 
biztosítója megfelelő eljárásokat kezdeményezhet. 
Tudomásul veszem, hogy a rendezvénynek nem része az étkeztetés. Önállóan gondoskodom saját 
étkezésemről; azért a szervezők nem felelősek akkor sem, ha önszervező módon közös 
ételfogyasztásról gondoskodunk. 
Tudomásul veszem, hogy a versenyt a Szövetség belátása és a helyszín elérhetősége függvényében 
önállóan, teljes mértékben saját belátása és döntései szerint szervezi. A verseny és a rendezvény 
lebonyolítása, a helyszín használata tekintetében a változtatás joga fenntartva. Ennek keretében 
indokolt esetben sor kerülhet akár valamely csapat, nevezés törlésére is. Az ilyen döntéseket mértékben 
elfogadom és betartom.  
Tudomásul veszem, hogy a versenynek a Fontanus Központ biztosítja a helyszínt. A Házirend vagy 
bármely egyéb irányadó szabály megsértése esetén a Fontanus Központ jogosult a helyszínről való 
kitiltásra. Elfogadom, hogy ha a Házirend megsértése vagy egyéb ok miatt a helyszínről esetlegesen 
kitiltásra kerülök, az a nevezésem megszűntetését eredményezheti. 
A versenyzés, a rendezvényen való részvétel során a Water Skyball mint sport, valamint a Szövetség 
és a Fontanus Központ jóhírnevét megőrzöm.  
A fenti szabályokat a verseny teljes időszaka tekintetében kötelezőnek fogadom el, azokat betartom. 
 
Nyilatkozat egészségi állapotról 
Fizikailag és egészségügyileg sportolásra és versenyzésre alkalmas állapotban vagyok, ennek 
alátámasztására a szükséges sportegészségügyi vizsgálatokról gondoskodtam, illetve gondoskodom. 
Elfogadom, hogy a verseny szervezője e vizsgálatok meglétét külön nem ellenőrzi; azonban a szervező 
által biztosított orvosi ellenőrzésnek alávetem magam. A részvételt befolyásoló, eszméletvesztéssel, 
rosszulléttel járó betegségről, bármilyen pszichés problémáról nincs tudomásom. A versenyen nem 
veszek részt alkohol, vagy bódultságot, egyensúlyzavart előidéző szerek (gyógyszerek) hatása alatt. Az 
állapotomról, illetve az abban történt kedvezőtlen változásokról – ideértve a legapróbb sérülést vagy 
egészségügyi problémát – a verseny orvosát kérés nélkül tájékoztatom. 



2 

 
Hozzájárulás adatok kezeléséhez 
Elfogadom, hogy a versenyről hang- és képfelvétel készülhet, a szervező ezeket a felvételeket a sportág 
és a verseny népszerűsítése érdekében nyilvánosság elé tárhatja, ezeket a TV-ben, rádióban, sajtóban, 
videofilmen, fotón felhasználhatja. Aki a felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető. 
Elfogadom, hogy semmilyen követeléssel nem élhetek a felvétel készítőjével, a verseny szervezőjével 
szemben.  
Megadott adataim a valóságnak megfelelnek. A regisztrációs adatlap kitöltése egyben önkéntes 
adatközlés is. Hozzájárulok, hogy a Szövetség az adataimat a vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban 
foglaltak szerint kezelje.  
 
Járványügyi feltételek és tájékoztató 
Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a COVID-19 járványhelyzetre vonatkozó előírások alapján a 
helyszínre olyan személy léphet be, és a versenyben olyan játékos vehet részt, aki  

- teljes mértékben tünetmentes (l. operatív törzs Általános tájékoztatója),  
- a verseny ideje alatt és kezdetét megelőző 2 hétben teljes mértékben betartja és betartotta az 

operatív törzs és a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásait, így különösen a kézmosásra, 
maszkhasználatra, higiéniára vonatkozó ajánlásokat,  

- tömegközlekedést nem használt,  
- sem maga, sem vele egy háztartásban élő vagy szoros fizikai közelségben (2 méter) dolgozó 

személy nem járt külföldön, és 
- a vele egy háztartásban élő vagy szoros fizikai közelségben dolgozó személynek semmilyen 

tünete nincs. 
Ezzel kapcsolatos bármilyen kétség felmerülése esetén a versenyszervező jogosult a versenyből való 
kizárásra, a helyszínen tartózkodás megtiltására. Elfogadom, hogy köteles vagyok haladéktalanul 
bejelenteni a versenyszervezőnek, ha bármilyen tünetet észlelek, vagy a fenti követelményeknek nem 
felelek meg.  
A nevezéssel tudomásul veszem, hogy a versenyszervező a fenti intézkedésekkel együtt sem tudja 
garantálni, hogy a járványügyi ajánlásokat minden versenyző és résztvevő betartja. Kijelentem, hogy 
saját kockázatra veszek részt a versenyen. 
 
 
A nevezési feltételeket elolvastam, azokat magamra tekintve kötelező érvényűnek tekintem. 
Kijelentem, hogy a versenyen saját felelősségemre veszek részt. 
 


