Nyilatkozat
A gólyák részvételi feltételeinek elfogadásáról
A gólyatábor célja, hogy egy adott Kar felvételt nyert hallgatói megismerhessék egymást, különböző
programokon, vetélkedőkön keresztül alakítsanak ki ismeretségeket és barátságokat, továbbá hogy hasznos és
fontos információkat szerezzenek felsőbb éves hallgatóktól, különböző egyetemi szervezetek képviselőitől a
tanulmányaikkal és az előttük álló egyetemi éveikkel kapcsolatban.
Jelen nyilatkozat elfogadásával a Szegedi Tudományegyetem egyes kari Hallgatói Részönkormányzatai, illetve a
"PULZUS HALLGATÓIÉRT" Nonprofit Kft. által szervezett kari Gólyatáborok (a továbbiakban: gólyatábor)
részvételi feltételeit elfogadom. A részvételi feltételeket jelen nyilatkozat az alábbiakban tartalmazza.
1. E nyilatkozat vonatkozásában:
a) résztvevő (továbbiakban gólya): a Szegedi Tudományegyetem adott Karának bármely szakjára a 2019/2020.
egyetemi tanévre felvételt nyert jelentkező, aki -jelen nyilatkozat aláírásával is igazoltan- a részvételi feltételeket
elfogadta és a gólyatábor helyszínén megjelent;
b) főszervező: Szegedi Tudományegyetem adott Karának Hallgatói Részönkormányzatának elnöke;
c) szervező: Szegedi Tudományegyetem adott Karának Hallgatói Részönkormányzata által kijelölt személyek;
d) főgólya: Szegedi Tudományegyetem adott Karának Hallgatói Részönkormányzata által kiírt Gólyatábori pályázat
nyertesei;
e) vendég: a főszervező és szervezők által meghívott, 18. életévüket betöltött személyek.
2. A gólya tudomásul veszi, hogy önkéntesen, saját felelősségére és belátási képességének teljes tudatában:
a.) önkéntesen döntött a gólyatáborra való jelentkezése felől,
b.) önkéntesen vesz részt a gólyatábor egyes programjain,
Tudomásul veszi a szervező azon tájékoztatását, miszerint a részvételre nem kötelezhető, jogában áll a gólyatábor
egészétől vagy programjának bármely elemétől távol maradni.
3. A gólya tudomásul veszi, hogy a tábor helyszínét nem hagyhatja el. Az ettől való esetleges eltérés szándékát a
résztvevő valamely szervezőnél előzetesen köteles jelezni, aki az eltérést - indokoltság esetén - engedélyezheti.
4. A szervezők/főgólyák mérlegelési jogkörrel nem rendelkeznek, kötelesek jelenteni a Főszervezőnek, amennyiben
bűncselekmény gyanújának fennállását észlelik. A Főszervezőnek jogában áll azon gólyát, aki magatartásával a
rendezvény zavartalan lebonyolítását, továbbá mások személyét, javait sérti vagy veszélyezteti, valamint a
rendezvény szellemiségével összeegyeztethetetlen magatartást tanúsít, illetve annak gyanúja fennállása esetén a
következő szankciók szabhatók ki a fent említett esetekben:
a.) szóban figyelmeztetni;
b.) felszólítani a sértő vagy veszélyeztető magatartás abbahagyására;
c.) kizárni a rendezvényben való részvételből;
d.) eljárást kezdeményezni a Szegedi Tudományegyetemnél;
e.) büntető eljárást kezdeményezni az illetékes hatóságnál;
A Főszervező ezen joga különösen fennáll, amennyiben ezen magatartás ismétlődő módon valósul meg, illetve a
sérelem vagy veszélyeztetés tényét több résztvevő jelzi a szervező számára. A főszervező a fentiekben megjelölt d.) és
e.) pont eseteiben haladéktalanul köteles a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Irodáját
jelentés formájában tájékoztatni.
5.

A gólyákat valamennyi felmerülő kár tekintetében kárelhárítási-, illetve kárenyhítési; a saját maguk által okozott
kár tekintetében kártérítési kötelezettség terheli (anyagi felelősség). A Főszervező és Szervezők nem vállalnak
felelősséget a gólyák által a gólyatábor területére behozott magántulajdon esetleges megrongálódásával,
eltűnésével, illetve megsemmisülésével kapcsolatban. A Szervezők és a gólyák kötelesek arra törekedni, hogy a
rendezvény ideje alatt kár ne keletkezzen.

6.

A jelen nyilatkozat elfogadásával a gólya hozzájárul, hogy róla videó- és fényképfelvétel készülhet a gólyatábor
teljes ideje alatt. A gólya tudomásul veszi, hogy videó- és fényképfelvételt a gólyatáborban kizárólag saját
felhasználásra készíthet. A gólya által kizárólag saját felhasználásra készített felvételekkel kapcsolatban a
Szervezők felelősséget nem vállal. Felvételt kizárólag a Ponty-Média Kft. alkalmazásában álló fotós, valamint az

ezzel megbízott szervező készíthet a személyek személyiségi jogainak figyelembevételével. A felvételek kizárólag
a kari Hallgatói Részönkormányzat, valamint a Ponty-Média Kft. tulajdonát képezik.
Ezen képek és videók közzététele kizárólag cenzúrázott formában történhet az adott kari Hallgatói
Részönkormányzat által, illetve a Ponty-Média Kft. hivatalos weboldalán (http://www.partyponty.hu/). A PontyMédia Kft és a kari Hallgatói Részönkormányzat a felvételeket harmadik személynek nem adja ki, kizárólag az
érintett kifejezett hozzájárulásával.
7.

A gólyák saját felelősségükre, szabad elhatározásukból fogyasztanak alkoholt és annak mértéket vélt
képességeiknek megfelelően szabadon határozzák meg.
Az a gólya, aki a gólyatábor ideje alatt 18. életévét nem töltötte be, alkoholt nem fogyaszthat, illetve nem
vásárolhat. Abban az esetben, ha a résztvevő a gólyatábor ideje alatt tölti be a 18. életévét, a betöltést követő nap
kezdetétől alkoholt fogyaszthat, illetve vásárolhat.
A gólyák a rendezvény területére alkohol tartalmú terméket nem hozhatnak be.

8.

A rendezvény területén a kábítószer birtoklása, fogyasztása tilos.

9.

A gólya köteles nyilatkozni főszervező számára a gólyatábor előtt meglévő vagy a gólyatábor ideje alatt
bekövetkezett
sérülés,
betegség,
fogyatékosság,
egészségkárosodás
valószínűségéről,
tényéről.
Ezen nyilatkozat hibás, hiányos megtétele vagy meg nem tétele esetén a főszervezőt, szervezőt semmilyen
felelősség nem terheli.

10. A főszervező/szervezők/főgólyák/vendégek az adott gólyatábor ideje alatt gólyával szexuális kapcsolatot nem
kezdeményezhetnek/létesíthetnek.
11. A gólyatábor ideje alatt a gólyák kötelesek a minimális ruhaviselet szabályait betartani. Férfiak esetén legalább
fürdőnadrág, nők esetén legalább fürdőruha, vagy ezekkel megegyező takarást nyújtó más ruhadarab viselete
kötelező.
Jelen nyilatkozat elfogadásával a gólya kijelenti, hogy más sérülésről, betegségről, fogyatékosságról,
egészségkárosodásról nincs tudomása.
Tudomásul veszi továbbá, hogy jelen adatszolgáltatás a gólyatábor szervezői részére a gólyatábori program illetve
melegkonyhás étkezés menüjének összeállításához szolgál segítségül; szervezők kötelesek ezen információt
bizalmasan, kizárólag az adatszolgáltatás céljára felhasználni és azt illetéktelen harmadik személy részére nem
adják át, kivéve az érintett kifejezett hozzájárulásával.
A gólya köteles a Főszervező tudomására hozni, amennyiben ellene büntető- vagy szabálysértési eljárás van
folyamatban, valamint büntetőbíróság büntetőjogi felelősségét jogerős határozatában megállapította.
A gólya kijelenti, hogy nem áll cselevőképességét teljesen- részlegesen kizáró gondnokságot megállapító jogerős
bírósági határozat hatálya alatt, továbbá köteles tájékoztatni a főszervezőt, szervezőt, ha vele szemben gondnokság alá
helyezési per van folyamatban. Jelen nyilatkozat elfogadásával a gólya kijelenti, hogy beszámíthatóságát korlátozó
vagy kizáró ok nem áll fenn. Jelen nyilatkozat által nem szabályzott esetekben a Ptk., a Btk., Info-tv. szabályai és a
hatályos jogszabályok az irányadóak.
Jelen nyilatkozat által nem szabályozott esetekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a
Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tv., az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i
(EU) 2016/679 rendeletének vonatkozó szabályai az irányadóak.
Jelentkezésemmel igazolom, hogy a gólyatábor részvételi feltételeit elfogadtam.
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