„Részvételi szabályzat”

Hatodik Ifjúsági Mozgássérült Tábor

a.Tábor: a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (MMSZE) által, a résztvevők kellemes és
közösségi időtöltése céljából szervezett találkozója.

b. Tábor célja: a mozgássérült résztvevők kellemes, biztonságos közösségi időtöltése.
c. Résztvevő: az a természetes személy, aki a tábor szolgáltatásait igénybe veszi és jogosultságai
és kötelezettségei alapján nem tekinthető szervezőnek vagy kisérőnek.

d.Szervező: az a természetes személy, aki a tábor lebonyolításában részt vesz, és a fő-szervező
vagy MMSZE képviselője vagy más meghatalmazott személy utasítását követve vesz részt a
tábor lebonyolításban a résztvevők segítésében.

e. Kísérő: az a természetes személy, aki ingyenesen, a tábor szervezőinek utasításait betartva,

együttműködően segíti a résztvevő, szervező, más természetes személy táborban tartózkodását.

f. Fő-szervező: az MMSZE-t képviselő, a tábor szervezésért felelős személy, akinek utasításait,
iránymutatásait, valamennyi természetes személy betartani köteles.

1. A jelen részvételi szabályzat a „Házirend” előírásaival együttesen értelmezendő.
2. Amennyiben a házirend és a részvételi szabályzat ellentétes előírásokat tartalmaz, a tábor fő-szervezője,
meghatalmazottja jogosult valamennyi, a tábor területén tartózkodó természetes személy részére utasítást, iránymutatást adni, amely a fő-szervő (meghatalmazottja) szóbeli, vagy írásbeli közlésével hatályos.
3. Részvétel a táborban önkéntes, a résztvevő a szervező részére biztosított tájékoztatását követően a tábort,
saját felelősségére elhagyhatja.
4. A szervező (fő-szervező) a tábor elhagyását megakadályozhatja, a résztvevőt visszatarthatja, ha az elhagyás
a résztvevő egészségét, testi épségét, biztonságát veszélyezteti.
5. A tábor szervezésében és lebonyolításában a kísérő és szervező önkéntesen vesznek részt.
6. Mind a kísérő, mind a szervező kötelesek a fő-szervező szóbeli, vagy írásbeli utasításait maradéktalanul
betartani, kivéve, amennyiben az jogszabályba, az élet, testi épség védelmének igényébe ütközik.
7. Amennyiben a fő-szervező célszerűtlen, vagy alkalmatlan utasítást, iránymutatás közöl a kísérővel, szervezővel, az azonnal, indokolt észrevételt tehet.
8. Szervező és kísérő a tábor ideje alatt köteles együttműködő, a tábor részvételi szabályzatában és a házirendben megfogalmazott szabályokon túlmenően, példamutató, erkölcsileg semmilyen mértékben nem
kifogásolható, illedelmes, mások személyiségi és egyéb jogait fokozottan tiszteletben tartó módon viselkedni és eljárni.

1/2

9. A tábor területén fénykép, videó és hangfelvétel (képmás, mozgókép) készítése során a készítő köteles a
képen, mozgóképen vagy hangfelvételen szereplőnek, a felhasználásra vonatkozó hozzájárulását bizonyítható módon és előzetesen megszerezni.
10. A képmás, mozgókép készítése során a készítő, felhasználó fokozottan köteles a szereplők személyiségi
jogainak megtartására ügyelni.
11. A MMSZE jogosult a tábor terültén készült valamennyi képmás, mozgókép, promócióiban történő felhasználására, ehhez valamennyi természetes személy a táborba történő lépéssel engedélyt biztosít részére.
12. Valamennyi természetes személy köteles mások testi épségére, jó hírnevére, személyiségi jogaira
fokozott gondosságot fordítani, amely fokozott gondosság kiterjed az MMSZE jó hírnevére, társadalmi
megbecsülésére.
13. A jó hírnév sérelmébe ütköző valamennyi magatartás tiltott.
14. A tábor területén tartózkodás arra alkalmas és megfelelő állapotban lehetséges, figyelembe véve a résztvevők esetleges mozgássérült voltát.
15. Bármely, a közösséget, más természetes személy egészségét veszélyeztető (pl. fertőző megbetegedés) vagy
hátrányosan érintő egészségi állapot fennállását, bekövetkeztét a szervezőnek, fő-szervezőnek haladéktalanul jelezni szükséges, ennek fennállása, veszélye esetén a tábor területére természetes személy nem
léphet be.
16. A tábor ideje alatt valamennyi természetes személy köteles az egészségi állapotának részvételre alkalmasságát fenntartani.
17. Valamennyi a táborban történő részvételt hátrányosan befolyásoló körülményről a természetes személy
köteles esetlegesen előre (pl. jelentkezés, regisztráció, belépés), vagy más időpontban haladéktalanul tájékoztatást adni szervező, fő-szervező részére.
18. A tábor fő-szervezője kizár valamennyi kárfelelősséget és jogi igényt, amely az érdekében nem álló
bármely eseménnyel összefüggésben keletkezett be.
19. Valamennyi természetes személy köteles a táborban történő tartózkodása idejére biztosítással és egyészségügyi biztosítással rendelkezni.
20. Vita esetében, a vitában résztvevő felek kötelesek elfogadni a fő-szervező, általa kijelölt más szakember
vitarendezésre irányuló ajánlásait és útmutatásait, és a vitás felek kötelesek legalább 30 (harminc) napos
időtartamban a vitarendezésben aktívan és együttműködően részt venni.
21. Valamennyi természetes személy adatszolgáltatása jóhiszemű, az adatok tartalma a valóságnak, közhiteles és egyéb nyilvántartásnak megfelelő.
22. A táborban tartózkodó természetes személyek kötelesek a tábor céljának érdekében fokozottan jóhiszeműen, tisztelettudóan, egymást segítő, kiváló kommunikációval együttműködni.
23. A természetes személyek kijelentik, hogy a MMSZE adatvédelmi szabályzatát és az adatvédelmi tájékoztató tartalmát annak weboldaláról megismerték, egyben a jelentkezéssel hozzájárulnak a személyes
adataik a tábor szervezése, lebonyolítása, az ott tartózkodásuk továbbá a jövőben megrendezésre kerülő
programok értesítése céljából történő rögzítéshez és tároláshoz.
24. A tábor fő-szervezője Lázár Alpár (mobil: +36 30 406 06 10, E-mail: azar.alpar@maltai.hu)
25. A táborral összefüggésben az irányadó jog a magyar jog, a magyar nyelv, valamint bármely peres vita
esetére a Budai Központi Kerületi Bíróság jogosult eljárásra.
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