SZÜLŐI NYILATKOZAT
Kérjük az alábbi adatok kitöltését!
Alulírott ………………………………….…………. (név), mint a ………………………………………………. (név)
gyermek törvényes képviselője az alábbi nyilatkozatokat teszem.
1. Nyilatkozom, hogy gyermekem saját felelősségemre veszi igénybe a Hegyvidéki
Sportcsarnok és Sportközpont Kft. (a továbbiakban: MOM Sport) uszodáját.
2. Nyilatkozom, hogy gyermekem a MOM Sport uszoda házirendjét és a felügyelet ellátók
utasításait az ott tartózkodása ideje alatt betartja.
3. Tudomásul veszem, hogy a sporttevékenységéből eredő sérülésekért, balesetekért a
MOM Sport nem vállal felelősséget, ide nem értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény (Ptk.) 6:526. §-ában1 meghatározott esetköröket.
4. Tudomásul veszem, hogy a gyermek által a MOM Sportba magával hozott eszközökre
(például mobiltelefon, zenelejátszó, fényképezőgép, stb), illetve ruházatának
koszolódása, megsérülése miatt a MOM Sport nem vállal felelősséget. A MOM Sport
felelőssége az öltözőszekrényben és az őrizetlenül hagyott dolgokra nem terjed ki,
kizárólag a recepción található értékmegőrzőben elhelyezett tárgyakért vállal
felelősséget.
5. Nyilatkozom, hogy a MOM Sport létesítménye teljes területén, gyermekem ott
tartózkodása ideje alatt az esetlegesen általa okozott károkért anyagi felelősséget
vállalok, és annak teljes összegét megtérítem.
6. Nyilatkozom, hogy gyermekem egészséges, közösségi és sport programokban részt
vehet.
7. Nyilatkozom, hogy gyermekem az edzést/oktatást követően egyedül mehet haza VAGY
az alábbi személy(ek) viszi haza: ………………………………………………………..............................
(Kérjük a megfelelő választ aláhúzni, illetve annak választása esetén az üresen hagyott
részt a megfelelő névvel kitölteni!)
Kelt, …………………………………………..
…………………………………………………
törvényes képviselő aláírása

1

Ptk. 6:526. § A szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító
károkozásért való felelősséget korlátozó vagy kizáró szerződési kikötés semmis.
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A Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft. által alkalmazott szülői
NYILATKOZAT 2021/2022-es tanév
a koronavírus járványveszéllyel összefüggésben
Alulírott ………………………………….………….. (név), mint a ………………………………………………. (név)
gyermek törvényes képviselője nyilatkozom, hogy
1. megismertem és betartom a koronavírus járványveszély fennállása alatt alkalmazandó
házirendkiegészítésben foglaltakat;
2. gyermekem testhőmérsékletének ellenőrzéséről minden edzési/oktatási napon
gondoskodom, és amennyiben lázas, vagy egyébként megbetegedés tüneteit észlelem
rajta, gyermekem nem vesz részt a tanfolyamon;
3. gyermekem, a vele közös háztartásban élők, továbbá a gyermekemmel napi kapcsolatba
kerülő személyek koronavírus fertőzöttsége nem igazolódott, közegészségügyi okból
történt hatósági intézkedés hatálya alá nem tartoznak, koronavírus fertőzöttségre utaló
tüneteket (pl. láz, köhögés, nehézlégzés) nem mutatnak;
4. amennyiben a jövőben a fenti, 3. pontban rögzített személyek fertőzöttségére utaló
körülmény merül fel, koronavírus fertőzöttségük igazolt lesz vagy közegészségügyi okból
történt hatósági intézkedés hatálya alá kerülnek, illetve tudomásomra jut, hogy
gyermekem olyan személlyel került kapcsolatba, akinek koronavírus fertőzöttsége
felmerül, ennek tényét a tanfolyam oktatója vagy a MOM Sport kijelölt kapcsolattartója
részére haladéktalanul bejelentem és tudomásul veszem, hogy gyermekem a
tanfolyamon 10 napig, illetve az intézkedés hatálya alatt nem vehet részt. Tudomásul
veszem, hogy a fertőzöttség tényén vagy gyanúján kívül további információ
szolgáltatására nem vagyok köteles, bejelentésemben az érintett személyt
megneveznem nem kell, személyes adatokat nem adok át.
Kelt, …………………………………………..

…………………………………………………
törvényes képviselő aláírása

1123 Budapest, Csörsz u. 14.

www.momsport.hu

info@momsport.hu

Hozzájáruló nyilatkozat
hírlevél küldéséhez

Alulírott,
..............................................................................................................................................(név)
(e-mail cím: ..................................................................................................................................)
ezúton hozzájárulok,
hogy a Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft. (a továbbiakban: Társaság)
tevékenységéről, legfontosabb híreiről, az általa szervezett tanfolyamkról, egyéb
rendezvényeiről és programjairól, valamint a sport-, és mozgáskultúra területeivel
összefüggésben részemre e-mail formájában hírleveleket küldjön.
Kijelentem, hogy a Társaság a hírlevél szolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésével
kapcsolatban részemre részletes tájékoztatást nyújtott, ennek keretében a Társaság által a
www.momsport.hu honlapján közzétett, a Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft.
hírlevél küldési tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelések tárgyában kelt tájékoztatóját
megismertem.
Budapest Hegyvidék, 2021. ………..
…………………………………….….
nyilatkozatot tevő aláírása
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