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Részvételi feltételek
1. Általános rendelkezések
1.1. Jelen Részvételi Feltételek (a továbbiakban röviden: RF) a Kárpátok Kincsei
Turisztikai Egyesület (székhely 1095 Budapest, Dandár utca 9-13 B lph. 5/7, a
továbbiakban röviden: Egyesület) által szervezett utazásokon, kulturális és más
rendezvényeken, illetőleg programokon való részvétel kereteinek és szabályainak
rendezése érdekében az Egyesület és a programokon részt vevő személyek közötti
jogviszony szabályait rendezi.
1.2. Az Egyesület a tevékenységét elsősorban tagjai részére végzi, gazdasági
tevékenységet kiegészítő jelleggel folytat. Jelen RF személyi hatálya kiterjed minden
olyan személyre, aki az Egyesület rendezvényein részt vesz, beleértve a tagokat,
pártoló tagokat és a nem tagsági jogviszony keretein belül részt vevő személyeket is
(a továbbiakban együttesen röviden: Résztvevők).
1.3. Résztvevő a jelentkezési lap aláírásával nyilatkozik, hogy jelen RF rendelkezéseit
teljes körűen megismerte, elfogadta, és ennek megfelelően vesz részt az Egyesület
rendezvényein. Résztvevő nem hivatkozhat arra, hogy jelen RF számára nem volt
hozzáférhető, illetőleg a jelentkezési lapot ennek ismerete nélkül írta alá. Egyesület a
mindenkor hatályos RF-et a honlapján teszi közzé.
1.4. Az Egyesület és a Résztvevők egybehangzóan rögzítik, hogy minden közöttük
esetlegesen felmerülő jogvitában jelentkezés esetén, a jelentkezési lap kitöltésének
idején hatályos jogszabályokat, illetőleg jelen RF-nek a jelentkezéskor hatályos
szövegét kell alkalmazni. A díjszabás vonatkozásában a jelentkezéskor hatályos
díjszabási lista avagy a jelentkezéskor megállapított egyedi díjazás alkalmazandó.
Egyedi esetekben az Egyesület személyre szabott ajánlatot adhat a Résztvevőnek,
mely ajánlatban szereplő díjazás a honlapon található díjazástól eltérhet.
1.5. Megbízott jelen RF rendelkezéseit jogosult egyoldalúan módosítani és a módosítást
köteles honlapján haladéktalanul közzétenni. A felek között már korábban létrejött
jogviszonyt
visszamenőleg
egyoldalúan
nem
lehet
módosítani.
2. Tagság
2.1. Az Egyesületnek pártoló tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy,
aki/amely egyetért az Egyesület működésével, ehhez anyagi, szakmai, erkölcsi vagy
más támogatást nyújt. A pártoló tagság keletkezésének feltétele az Alapszabály
elfogadása és a jelentkezési lap kitöltése.
2.2. A pártoló tag joga, hogy részt vegyen az Egyesület által szervezett eseményeken,
illetőleg az Egyesület összes szolgáltatását igénybe vegye.
2.3. A pártoló tagság semmiféle kötelezettséggel nem jár, azonban a pártoló tag köteles
megfizetni az Egyesület által szervezett programok díját, amennyiben azon rész kíván
venni.
2.4. A pártoló tagság a jelentkezési lap kitöltésével keletkezik. A pártoló tag jelentkezési
lap kitöltésével elfogadja az Egyesület Alapszabályában és jelen RF-ben foglaltakat.
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A pártoló tagság határozatlan időtartamra szól.
3. Programok
3.1. Az Egyesület fő profilja szerint utazásokat és ehhez kapcsolódó programokat szervez.
3.2. Az egyesület nem minősül utazásszervezőnek, tevékenysége pedig nem minősül
utazásszervezésnek különös tekintettel a 213/1996 (XII. 23. ) Korm rendelet 1.§ (4)
bekezdésére.
3.3. Az Egyesület az általa szervezett eseményeket a honlapján teszi közzé. Az események
tartalmára, időpontjára vonatkozóan az ott található feltételek irányadóak. Az
Egyesület fenntartja magának azt a jogot, hogy a honlapon közölt tájékoztatóban
foglaltaktól - kivételesen, indokolt esetben – eltérjen, a programok sorrendjét és/vagy
a szálláshelyeket megváltoztassa, azokat más, a meghirdetettel azonos jellegűre és
értékűre cserélje. Az esemény időtartamára az egyes részszolgáltatások
meghatározására, a teljesítés módjára és a részvételi díj összegére vonatkozóan az
Egyesület által a honlapon közzétett adatokban történt esetleges változásokról az
Egyesület írásban vagy emailben tájékoztatót küld az utazás előtt, vagy indokolt
esetben személyesen helyszínen közli azokat a Résztvevővel. Az Egyesület a
tájékoztatóiban és a programfüzetben előforduló szedési- vagy nyomdahibákért
felelősséget nem vállal, valamint az esetleges változtatás jogát fenntartja.
4. Részvétel
4.1. Az Egyesület által szervezett utazásokon való részvétel feltétele a jelentkezési lap
maradéktalan kitöltése és aláírása, mellyel az utazáson részt vevő Résztvevő a pártoló
tagi jogviszony elfogadásán túl jelen RF-et, és az Egyesület Alapszabályát is
elfogadja, valamint a részvételi díj befizetése. A részvételi díj részleges befizetése
részvételre nem jogosít, és teljes díjat be nem fizetett résztvevő a programból
kizárható, mellyel egyidejűleg a befizetett összeget elveszíti.
4.2. 18 év alatti Résztvevő esetén a jelentkezés feltétele a jelentkezési lap maradéktalan
kitöltése a szülő által, mellyel az utazáson részt vevő Résztvevő pártoló tagi
jogviszonyának elfogadásán túl jelen RF-et, és az Egyesület Alapszabályát is
elfogadja, valamint a részvételi díj befizetése. A részvételi díj részleges befizetése
részvételre nem jogosít, és teljes díjat be nem fizetett résztvevő a programból
kizárható, mellyel egyidejűleg a befizetett összeget elveszíti.
4.3. Az utazások részvételi feltételeit, helyszínét, minimum létszámát, díjait és a díjban
benne foglalt szolgáltatásokat az Egyesület minden esetben a honlapján teszi közzé.
Amennyiben az EUR árfolyama a túra meghirdetésekor hatályos, a Magyar Nemzeti
Bank által közzétett hivatalos valuta-vételiárfolyamhoz képest legalább 5, azaz öt
Forinttal eltér, úgy az Egyesület jogosult az EUR árfolyam mértékének megfelelő
mértékben a részvételi díjak korrigálására.
4.4. Az utazáson való részvétel a túra megkezdése előtt indokolás nélkül lemondható,
mely esetben min 90 nappal a túra megkezdése előtt az előleg teljes összege, 60-90
nappal előtte az előleg 70%-a, 30-60 nappal előtte az előleg 30%-a visszajár. 30
napon belüli lemondás esetén az előleg nem jár vissza. A fenti lemondások esetén az
előleg fennmaradó része az Egyesületet illeti adminisztrációs költség jogcímén, míg
az ezen felül befizetett összeg visszajár.
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4.5. A túra Egyesület részéről bármilyen okból (pl. minimum létszám alatti jelentkező)
történő lemondása esetén az utazási díj teljes egészében visszajár.
4.6. Amennyiben Résztvevő az utazás folyamán úgy dönt, hogy félbe kívánja szakítani az
utazást, úgy az Egyesület felé semmilyen vagyoni vagy más követeléssel nem élhet.
4.7. Amennyiben a rafting (vadvízi evezés) program előre közölt feltételekkel vagy
helyszínen történő megtartását elháríthatatlan természeti tényezők (tartósan rossz idő,
árvíz, extrém alacsony vízállás, vízszennyezés, stb.) akadályozzák, úgy az Egyesület
a programot más folyóra vagy más időpontra áthelyezheti. Az áthelyezés tényét a
Résztvevőkkel a program megkezdése előtt írásban vagy szóban közölni kell. Az
áthelyezéssel járó többletköltségek (utazási, szállítási díjak, stb…) külön elszámolás
alapján a Résztvevőket terhelik, azt az Egyesület az előre meghirdetett részvételi
díjhoz hozzászámítja. Amennyiben a Résztvevő az áthelyezett programon részt venni
nem tud vagy nem kíván, úgy az előleg az Egyesületet illeti adminisztrációs költség
jogcímén,
míg
az
ezen
felül
befizetett
összeg
visszajár.
5. Felelősség
5.1. Az Egyesület által szervezett programokon mindenki a saját felelősségére vesz részt.
A Résztvevők a jelentkezési lap kitöltésével, illetőleg az utazáson való részvétellel
elismerik, hogy minden tekintetben tisztában vannak az adott sportprogram baleseti
és egészségügyi kockázataival, az erről szóló túravezetői tájékoztatást megkapták és
tudomásul vették.
5.2. A Résztvevők tudomásul veszik, hogy sem az Egyesülettel, sem a túravezetővel
szemben nem támaszthatnak kártérítési vagy egyéb igényt az utazással kapcsolatosan.
Ugyanígy nem felel sem az Egyesület, sem a túravezető semmiféle vagyonban
bekövetkezett értékcsökkenés vagy veszteség (felszerelési tárgyak megrongálódása,
elvesztése, esetleg lopás, rablás) esetén.
5.3. Az Egyesület semmilyen felelősséggel nem tartozik a Résztvevő által harmadik
személynek
okozott
károkért.
6. Adatvédelem, titoktartás
6.1. A Résztvevő a jelentkezési lap kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy az Egyesület az
adatait tárolja.
6.2. Az Egyesület kötelezettséget vállal, hogy a Résztvevő személyes adatait, illetőleg
minden rá vonatkozó minden adatot bizalmasan, harmadik személyek által nem
hozzáférhető módon, a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak
megfelelően kezel.
6.3. Résztvevő a jelentkezési lap kitöltésével hozzájárul, hogy sportprogramokon róla
készült fényképeket az Egyesület a honlapján vagy kiadványaiban külön hozzájáruló
nyilatkozat nélkül elhelyezze, Résztvevő ezzel kapcsolatban semmiféle anyagi
igénnyel nem élhet. Az Egyesület kötelezettséget vállal, hogy a Résztvevő írásbeli
kérése esetén a kért fényképet honlapjáról vagy kiadványaiból eltávolítja.
7. Vegyes rendelkezések
7.1. Egyesület és Résztvevő egybehangzóan rögzítik, hogy amennyiben a köztük lévő
jogviszony bármely elemével kapcsolatban bármilyen jogvitájuk merül fel, úgy azt
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elsősorban békés úton próbálják meg rendezni, amennyiben ez nem jár sikerrel, úgy a
vitás kérdések eldöntésére a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos
illetékességét kötik ki. A tagsági jogviszonnyal és az Egyesülettel kapcsolatos
jogvitákban a Fővárosi Bíróság illetékes.
7.2. A jelen RF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Magyar Köztársaság
Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv., illetőleg a mindenkor hatályos
magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
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