Jelen szabályzat
a
Szent-S-kör teljesítménytúrákon
történő részvételt szabályozza.
Hatályos 2020. április 15-től visszavonásig.
1/ A túrán minden nevező saját felelősségére vesz részt!
Esetleges balesetekért, károkért a Szent-S-kör teljesítménytúra kidolgozói, működtetői
felelősséget nem vállalnak, kártérítésre nem kötelezhetők!
A 14. életévüket be nem töltöttek csak nagykorú kísérővel együtt teljesíthetnek túrát!
A 18. életévüket be nem töltötteknek nagykorú kísérővel együtt történő túrateljesítés javasolt!
2/ A Szent-S-kör teljesítménytúrákra nevező/induló tudomásul veszi, hogy a túra
pályáján/pályáin nincs ellátás.
A résztvevőnek a váratlan helyzeteket magának kell megoldania, külső segítségre nem számíthat.

(Segélyhívó: 112)

A teljesítés során szervezett, vagy spontán -külső, frissítési, probléma-megoldási- segítség
igénybe vehető.
3/ Az indulónak tisztában kell lenni a választott táv hosszával, nehézségeivel, sajátosságaival.
Megfelelően felkészültnek kell lennie mind a táv leküzdésére, mind a navigációs feladatokra.
4/ A Szent-S-kör teljesítménytúrákon regisztrációt és nevezést követően lehet indulni.
5/ A túrát és a teljesítés módját a nevezésnél kell kiválasztani. Módosításra a túra megkezdését
követően, vagy utólag nincs lehetőség.
6/ A túra teljesítését a nevezést követő kettő héten belül meg kell kezdeni.
Ellenkező esetben a nevezés érvénytelenítésre kerül, az eredménylistába „nem állt rajthoz”
bejegyzés kerül.
7/ A teljesítéshez helyismeret, vagy navigációs eszköz használata (GPS, térkép), vagy túravezető
igénybevétele nélkülözhetetlen.

(Letölthető nyomvonalat, segédanyagokat a szervezők/rendezők biztosítanak.)

8/ A túrák teljesíthetőek egyénileg, párban, csoportosan, vagy túravezetővel, valamint
St. Jupát SE. által kiírt, nyílt rendezvények keretében.
9/ Sikeres teljesítésnek az minősül, ha túrázó végigmegy a kijelölt nyomvonalon, szintidőn vagy
teljesítési időn belül, és az igazolópontok mindegyikén elvégzi az általa választott adatrögzítést
(igazolást), melyet továbbit a teljesítménytúra weboldalára a felhasználói felületén keresztül.

(Szintidőn belüli teljesítők befutóéremre jogosultak. Díjazás részletei ITT érhetőek el!)

10/ Szintidőn kívüli teljesítés esetén, „szintidőn kívül”, a pálya teljesítésének be nem fejezése,
vagy teljesítési időn kívüli beérkezés esetén a „feladta” bejegyzés kerül rögzítésre az
eredménylistában. Módosításukra nincs lehetőség!
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11/ A teljesítési idők módosítására nincs lehetőség, függetlenül a túra során felmerült
akadályozó tényezőktől.
12/ A teljesítménytúra szervezői/rendezői a pálya nyomvonalán történő teljesítésellenőrzés
jogát fenntartják.
13/ Ha a túrát valamely induló bármely oknál fogva félbehagyja (feladja, sérülést szenved,
technikai problémái adódnak, stb.) köteles a szervezőket a legrövidebb időn belül SMS-ben
értesíteni.
SMS értesítési telefonszám: 20/321-1693.
Az értesítésben (regisztrációban megadott) névvel, településsel történő beazonosítás szükséges,
melyet ki kell egészíteni a teljesítés félbeszakításának tényével, valamint okával.
Pl.: Túrázó Gáspár Gedeon / Szentes / feladtam / váztörés.
Az értesítés elmulasztása végleges kizárással, eltiltással jár!
14/ Teljesítőknek/indulóknak a KRESZ betartása kötelező.
15/ Mezőgazdasági területekre behajtani/belépni tilos!

(A túra nyomvonala utakon, itt-ott ösvényen, sétányon vezet.)
16/ Az ajánlott felszerelések listáját a nevezéssel az induló/résztvevő tudomásul veszi.

(A lista ITT érhető el.)

17/ Szándékos csalás ténye az induló/résztvevő végleges kizárásával, eltiltásával jár.
18/A regisztrációnál megadott adatokat harmadik félnek nem adjuk ki.
Reklámot nem küldünk. Hírlevelet csak az azt kérők kapnak.
Az adatokat zártkörűen és bizalmasan kezeljük, csak a teljesített túrával kapcsolatban
használjuk fel (pl.: befutóérem kiküldése).

(Adatkezelési tájékoztató ITT érhető el.)

19/ A nevezéssel minden induló/résztvevő elfogadja e szabályzatban foglaltakat.
Ezzel elismeri, hogy egészségi állapota, felkészültsége megfelel az általa választott táv
követelményeinek.
Elfogadja, hogy rendező/szervező bármely induló/résztvevő egészségkárosodásáért, vagy a
teljesítménytúráinkkal összefüggésben keletkezett károkért felelősséget nem vállal,
kártérítésre nem kötelezhető.

Rendezők/szervezők:
St. Jupát Sportegyesület
Baráth László
Hernyik András
Valkai Árpád

Elérhetőségek:
Web: www.szenteskor.hu

web: www.szenteskor.hu

E-mail: turak@jupat.hu

www.turautak.jupat.hu
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