Részvételi feltételek

. . . utazó légy, ne utas . . .

Jelentkezés
A túrán való részvétel feltétele a részvételi díj előlegének, és teljes összegének határidőre
való beérkezése megérkezése legkésőbb a túra kezdő napja előtt három nappal, vagy a túra
kiírásban foglaltak szerint. További feltétel a honlapon található jelentkezési lap kitöltése,
és elküldése. Az online jelentkező kap egy regisztrációs számmal ellátott visszaigazolást, ezt
a találkozáskor át kell adni a túravezető részére.
Pontosan indulunk. Ha indulásunk járműhöz kötött, lemaradsz, ha késel. Ha nem vagyunk
közlekedéshez kötve, az udvariassági néhány percet kivárjuk, de légy te is udvarias, ne
várasd a pontosakat. Vis major esetén telefonálj időben, hogy segíteni tudjunk.
A túrán 18 év alattiak szülői beleegyező nyilatkozattal vehetnek részt.
A jelentkezéssel a túrázó kijelenti, hogy biztos úszó tudással rendelkezik, és hozzájárul,
hogy a túrán készült jól sikerült képeket, videókat honlapunkon felhasználjuk.
Túráinkon mindenki saját felelősségére vesz részt.

Részvétel
Gyógyszerszedésről, érzékenységről, allergiáról, bármilyen egészségi állapottal kapcsolatos
helyzetről, mely befolyásolhatja a túrát, a résztvevő köteles tájékoztatni a túravezetőt.
Ugyanígy a túra alatti problémákról is tájékoztasd a túravezetőt, ha tud, segít.
Alapszabály, hogy túrán a leglassúbb túrázóhoz kell igazítani a sebességet, ezért együttes
menet esetén senki nem szállhat ki, vagy maradhat le indokolatlanul.
Túráinkra honlapunkon az egyes túrák leírásainál található jelentkezési/foglalási lap online
elküldésével, sima e-mailben vagy személyesen is lehet jelentkezni.
Telefonon is jelentkezhetsz, de azt mindenképpen erősítsd meg írásban (mert hogy
feledékenyek vagyunk, túrán vagyunk, épp tüzet gyújtunk amikor telefonálsz. A részvételi
feltételek mindenképp érvényesek. Befizetni átutalással, vagy személyesen is tudsz.
Teljes részvételi díjadnak a túra megkezdése előtt 5 nappal meg kell érkezni.
A túra kezdete előtti 14 napon belül már csak a teljes összeg befizetésével jelentkezhetsz.
Az adott túra lapján olvashatod, hogy az adott túrán mire kell számítani. Egyesületünk túra
szervezést, túra felszerelés szállítását, bérletét, túravezetést, lebonyolítást vállal, de kérésre
egyebekben is segítünk.

Viselkedés
Saját szervezésű vezetett túráinkon kérjük, tartsd be az alábbi szabályokat:
A vízi közlekedés szabályait a Hajózási Szabályzat és a Túravezető rögzíti.
Vízen tilos bármilyen tudat-, vagy állapot módosító-, ajzó-, lassító- vagy gyorsító szer
fogyasztása.
A természetben, jól érezzük magunkat, és elfogadjuk, hogy ezzel mások is így vannak.
Szeretünk nyugodtan aludni, és elfogadjuk, hogy ezzel mások is így vannak.

Szeretjük, ha barátokra lelünk, és elfogadjuk, hogy ezzel mások is így vannak.
Ez ilyen egyszerű.
Vigyázz a természetre, figyelj a tisztaságra, tartsd be a környezetvédelmi előírásokat, de
elsősorban az emberi jó ízlés szerint cselekedj.
Kérjük, vigyázz a felszerelésre, előtted mások is vigyáztak rá, utánad mások is használni
szeretnék. Gondatlanságból történő károkozás esetén anyagi felelősséggel tartozol.
(Ilyen ugyan még nem volt, de ki tudja…)
A Túravezető kötelessége, hogy a túrát biztonsággal végig vezesse, ennek érdekében
döntéseket hoz, ha kell utasításokat ad. (Nem szeretjük, de néha kell).
Döntéseiért ő tartozik felelősséggel, ezért mivel jól ismeri a helyi körülményeket, kérünk,
ne vitatkozz. A Túravezetőnek joga van a túra biztonságos, folyamatos és jó hangulatú
lebonyolítását akadályozókat, vagy a társaikkal együtt nem működőket eltávolítani a
túráról. (Ilyen sem volt még soha, de az ördög nem alszik).

Változtatások
Egyesületünk fenntartja magának a jogot arra, hogy ha az időjárás, a vízállás, természeti,
esetleg társadalmi katasztrófa, elsősorban áradás, árvíz utáni állapotok, fertőzés veszély, túl
nagy, vagy túl kicsi vízhozam, politikai problémák, utazási nehézségek az adott körzetben,
vagy a megközelítési területen baleset veszélyt jelent, és/vagy veszélyezteti a résztvevők
biztonságát, személyes szabadságát, vagy a túra kimenetelét, akkor indokolt esetben
megváltoztassa a túra helyszínét, időpontját, vagy bármely összetevőjét.
A túra ilyen okokból történő elmaradása esetén Egyesületünk hasonló színvonalú,
időtartalmú és költségű túrát ajánl fel.
A Túravezetőnek joga, és kötelessége, hogy a program egyes elemeit megváltoztassa, ha a
körülmények azt indokolják. Ez elsősorban a kikötésekre, pihenőnap közbeiktatására, a
kiválasztott hajó típusra, a kormányosok személyére, a csapat összeállításra vonatkozik.
Vadvízi túráinkon a túravezetőnek a helyszínen is jogában áll változtatásokról dönteni, ha a
biztonsági szempontok alapján ezt indokoltnak látja.
A változtatások érinthetik a hajótípust, az egy hajóban evezők összetételét, az aktuális folyó
szakaszt, ill. akár a kiválasztott folyó megváltoztatását is.

Lemondás
Ha lemondod részvételedet a túráról, akkor lehetőséged van befizetésedet egy másik
túránkon felhasználni. Ha ezzel nem élsz, akkor a befizetett összeget az alábbi levonásokkal
tudjuk visszafizetni.
A túra kezdő napja előtt 14 napon belüli lemondásnál: 40% levonással
A túra kezdő napja előtt 10 napon belül: 50%
A túra kezdő napja előtt 5 napon belüli lemondás esetén a befizetés 70 %-a

