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RÉSZVÉTELI NYILATKOZAT 

 

Alulírott, a jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az Idea-Concept Korlátolt Felelősségű Társaság 

(székhely: 1094 Budapest, Páva utca 4. 3. em. 1., Cg. 01-09-340484), mint Szolgáltató által megszervezett és 

lebonyolításra kerülő Játékban önkéntesen, és mindenféle befolyástól mentesen, saját felelősségemre veszek 

részt. Tudomásul veszem, hogy a Játék időtartama alatt, annak helyszínén ért esetleges sérülésemért, 

megbetegedésemért, balesetemért a Szolgáltatót felelősség nem terheli. 

 

Kijelentem, hogy a Szolgáltató jelenleg hatályos Általános Szerződés Feltételeit és az Adatkezelési Tájékoz-

tatóját teljes terjedelmében megismertem, az abban foglaltakat tudomásul vettem, megértettem, és magamra 

nézve kötelezőnek ismerem el. 

 

Tudomásul veszem, hogy a Játék időtartama alatt a Szolgáltató hang-, és képfelvételt készíthet, ennek 

megfelelően a Játékon történő részvétellel kifejezetten hozzájárulok arcom, megjelenésem, megnyilvánulásaim 

rögzítéséhez, és közléséhez, azzal, hogy személyem kizárólag kifejezett beleegyezésemmel nevesíthető.  

 

Tudomásul veszem továbbá, hogy az előzőek szerinti megjelenítéseken a Szolgáltató vonatkozásomban 

kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szolgáltató relációmban a Szolgáltató, és az ÁSZF és az 

Adatkezelési Tájékoztató szerinti szolgáltatás népszerűsítését célzó ún. promóciós tevékenység keretében, annak 

céljára jogosult a megjelenítés hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, 

nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére, és forgalmazására anélkül, hogy részemre ezért 

bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán nem vagyok 

jogosult igényt, vagy követelést támasztani a Szolgáltatóval szemben. 

 

Tudomásul veszem továbbá, hogy a Játék időtartama alatt a Szolgáltatónak, a Játék további résztvevőinek, 

valamint harmadik személyeknek általam okozott anyagi, és nem anyagi károkért – a kár teljes összegének 

erejéig – a megrendelővel egyetemlegesen tejes körű felelősséggel tartozom. Tudomásul veszem továbbá, hogy a 

Játék során a Szolgáltató által részemre átadott eszközöket a Játék végén köteles vagyok hiánytalan 

darabszámban és sértetlen állapotban a Szolgáltató részére visszaadni, az ennek elmulasztásából eredő károkért 

pedig – a kár teljes összegének erejéig – a megrendelővel egyetemlegesen teljes körű felelősséggel tartozom. 

 

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatot önkéntesen, tévedéstől, megtévesztéstől, és mindenfajta befolyástól 

mentesen teszem. 

 

Kelt: ……………………., ……………. 

 

Résztvevők aláírása: 
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