
 
A túrán való részvétel feltételei:  

• A résztvevő tulajdonában vagy használatában lévő motorkerékpárjának, annak tartozékában 

az eszközök használatával kapcsolatosan, vagy a túra során történt balesetekért a szervezőt 

felelősség nem terheli.  

• Alkohol, drog és egyéb tudatmódosító szerek befolyása alatt állók a túrán nem vehetnek részt.  

• A megfelelő fizikai és pszichés állapot nyilvánvaló hiányában a jelentkező a túrán nem vehet 

részt, részvételét a túrán a szervező visszautasítja.  

• A túra útvonala nagyrészt nagy forgalmú közúton vezet, ezért a közúti közlekedésre vonatkozó 

szabályokat köteles betartani minden résztvevő.  

• Fokozottan ügyelni kell a túra során a környezetünk tisztaságára és arra, hogy a természeti 

értékekben ne keletkezzen kár. A keletkezett szemetet össze kell gyűjteni és úgy tárolni, hogy 

az a környezetet ne szennyezze.  

• Amennyiben a résztvevőnek felróható okból a túra alatt a résztvevő személy vagy az általa 

használt eszköz mentése válik szükségessé, annak költségét a résztvevő viseli. 

• A túra során, a területen való tartózkodással, valamint az eszközökkel kapcsolatban felmerült 

valamennyi károkozásért a résztvevőket személyes, ennek megállapíthatósága hiányában 

egyetemleges anyagi felelősség terheli.  

• A túra résztvevői a túra előtt kötelesek meghallgatni a túravezető tájékoztatását a viselkedési, 

közlekedési, baleset-megelőzési és biztonsági szabályokról. Ellenkező esetben a túráról 

kizárhatóak.  

• A résztvevők kötelesek betartani a túravezető utasításait, ezen kívül a túra folyamán egymástól 

látótávolságban kell maradniuk. A túra biztonságos lebonyolításához szükséges minden 

eszközt, felügyeletet a szervező biztosít.  

• A résztvevők bármilyen értéktárgyat vagy használati eszközt (pl. telefon, kamera, 

fényképezőgép stb.) csak saját felelősségükre hozhatnak a túrára. Azok elvesztéséből, 

megrongálódásából vagy megsemmisüléséből eredő károkért a szervezőt felelősség nem 

terheli.  

• A túrán csak jó fizikai állapotban lévő, megfelelő rutinnal rendelkező, közúti közlekedésre 

alkalmas gépjárművel és azok vezetésére jogosító okmányokkal rendelkező személy vehet 

részt. A jogszabályok szerint előírt védőfelszerelést (bukósisak) a közúti közlekedésben való 

részvétel teljes ideje alatt köteles viselni. Lehetőség szerint ajánlott egyéb védőfelszerelések 

használata is.  

• A csoport köteles együtt haladni a biztonságos követési távolság betartásával. A résztvevők a  

közúti közlekedés teljes időtartama alatt kötelesek a közúti közlekedési szabályokat etartani.  

• A túrán fénykép- és videofelvételek készülhetnek, melyeket a programok népszerűsítésére a 

szervező és partnerei kiadványaikban és honlapjaikon felhasználhatnak. Amennyiben a túrán 

résztvevőnek kifogása van az ellen, hogy róla felvételek készüljenek, azt kérjük, írásban, a túra 

megkezdése előtt jelezni szíveskedjék. Előzetes írásbeli jelzés hiányában a résztvevők fénykép- 

és videofelvételek készítéséhez történő hozzájárulását megadottnak tekintjük.  

• A túravezető nem ellenőrzi a résztvevő gépjármű vezetői engedélyének és hivatalos 

okmányainak érvényességét vagy jogosultságát, nem ellenőrzi, hogy alkalmas-e a résztvevő a 

közúti közlekedésben való részvételre, azonban megtagadhatja olyan résztvevők részvételét a 



 
túrán, akikről a helyszínen kiderül, hogy nyilvánvalóan nem felelnek meg a biztonságos közúti 

közlekedés feltételeinek. 


