
Nevezési lap 
 

XXV. Decathlon Mountain Man Marathon 2019. 
 
Zalaegerszeg, 2019. december 31. 
 
Chip száma:  
 
Név:…………………………………………………………………………………………… 
 
Rövid táv (10.1 km)         Közép táv (24.2 km)       Hosszú táv (40.9 km) 
 
Lakóhely:……………………………………………Születési év: ………………………… 
 
Egyesület:………………………………………………...………………………………….... 
 
Egyéni rekord:……………..…………………… Hányadik részvétel:…………………….. 
 
A versenyen saját felelősségemre és saját akaratom alapján veszek részt és a rendezőket semmiféle              
kárért, sérülésért, szenvedélyes futókedv elkapásáért nem vonom felelősségre, kártérítési igénnyel          
nem élek. Tudomásul veszem, hogy a rendezvényen a KRESZ szabályainak betartása rám nézve             
kötelező, az útvonalon forgalom biztosítása nincs. A futópályán segítséget csak a frissítő pontokon             
vehetek igénybe. Hozzájárulok, hogy a rendezvény során készült kép és video anyagokon            
szerepelhetek, interneten és televízióban megjelenhetek, valamint azok reklámcélú felhasználásában         
és mindezekért ellenszolgáltatást nem kérek. 
 
 

Adatkezelési tájékoztató 
 

 

A DECATHLON Zalaegerszegi Triatlon Klub, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679              
rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében            
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül              
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint tájékoztatja a           
rendezvényen résztvevő személyeket, hogy az Egyesület adatkezelési joggyakorlata megfelel a          
fent említett törvénynek.  
 
 
 
A rendezvényen fénykép készülhet, melynek felhasználhatóságához a jelen résztvevő aláírásával          
hozzájárul. 
 
 
Zalaegerszeg, 2019. december 31. Aláírás:……………......................................... 
 
Mindenkinek jó felkészülést és sikeres versenyzést kívánnak a rendezők! 
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