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kijelenti, hogy a nevezés során megadott minden adata valós és a B33 Kosárlabda DIÁKOLIMPIA® 2018/19 tanévi versenyein 
(Továbbiakban: Torna) kizárólag saját felelősségére vesz részt.  
 
A Játékos kijelenti, hogy tudatában van annak, hogy Torna mérkőzésein sérülést szenvedhet, amelynek elkerülése érdekében 
minden Tőle telhetőt megtesz, ezért  

• a jelen Nyilatkozat aláírásával a Játékos nyilatkozik, hogy a Tornán való részvételre alkalmas, kifogástalan 
egészségügyi állapotban van, és nem ismert előtte semmilyen betegség, amely a részvételét akadályozná vagy 
korlátozná.  

• a Játékos igazolja, hogy rendszeresen ellenőrizteti egészségi állapotát és edzésekkel felkészült a Tornán való 
részvételre. A Játékos hozzájárul az egyes versenyek előtti a Szervezők által elrendelhető kötelező sportorvosi 
vizsgálathoz.  

 
A Játékos kijelenti, hogy amennyiben a fenti körülmények bármelyikéből fakadóan kár, személyi vagy sportsérülés, vagy a Torna 
alatt nem a fentiekből következő személyi vagy sportsérülés éri semmilyen kárigénnyel vagy követeléssel nem él a Torna 
Szervezőjével szemben.  
 
A Játékos kijelenti, hogy Torna során keletkezett bárminemű további anyagi vagy nem anyagi kár (pl.: lopásból, a helyszín 
műszaki állapotából, természeti katasztrófából stb. eredő) éri semmilyen kárigénnyel vagy követeléssel nem él a Torna 
szervezőivel szemben.  
 
A Játékos kijelenti, hogy megismerte és magára nézve kötelezőnek ismerte el a Torna hivatalos honlapjain közzétett releváns 
szabályzatokat, valamint a Torna játékszabályait, továbbá a szervezők honlapjain közzétett Általános Szerződési Feltételeket, és 
az Adatvédelmi Szabályzatot.  
 
A Játékos kijelenti, hogy elvégezte a játékos regisztrációt a 3x3 kosárlabda FIBA által kezelt hivatalos honlapján 
(www.3x3planet.com) és kijelenti, hogy a regisztrációt szülői/gondviselői hozzájárulással tette. (Felhívjuk figyelmüket, hogy a 
www.3x3planet.com honlapon történő regisztráció a 13. életévüket már betöltött játékos számára lehetséges és kötelező.) 
 
A Játékos tudomásul veszi, hogy a fenti szabályzatok megszegése a Tornáról való kizárást vonhat maga után.  
 
A játékos tudomásul veszi, hogy a Tornáról kép- és hangfelvételek készülnek, amelyeken feltűnhet, és ezért semmilyen 
követeléssel nem léphet fel a felvételek készítőivel, vagy azok jogos felhasználóival különösen a Torna szervezőivel és 
szponzoraival szemben.  
 
A Játékos ellenszolgáltatás nélkül vállalja, hogy a szervezők kérésére a sajtó számára rendelkezésre áll (pl.interjú) és hozzájárul, 
hogy az ilyen alkalmakkor képeket illetőleg felvételek készítsenek róla (pl.: egyéni és csapatfotók.)  
 
A Játékos, hozzájárul személyes adatainak a Tornák FIBA 3x3planet rendszerében való rögzítéséhez. A Játékos hozzájárul a 
Torna alatt a Szervezők által rögzített, a kosárlabdázással összefüggő statisztikai adatainak illetőleg a róla készült felvételeknek 
– a Torna honlapján és más írott illetőleg elektronikus sajtóban történő – közzétételéhez. A Játékos kijelenti, hogy fent említett 

adatainak rögzítése, kezelése és ehhez hasonló más közzétételek nem sértik személyiségi jogait, a rám vonatkozó, fentiek 
szerinti adataim kezeléséhez, tárolásához, feldolgozásához önkéntesen, a megfelelő tájékoztatás birtokában, határozottan 
hozzájárulok. 
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nyilatkozó Játékos törvényes képviselője1 kijelentem, hogy a B33 Kosárlabda DIÁKOLIMPIA® 2018/19. 
tanévi versenyeihez kapcsolódó Játékos Nyilatkozat szövegét megismertem, az abban foglaltakat 
tudomásul veszem, ahhoz belegyezésemet adom.  
 
Dátum: 
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1 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII szóló tv. 6§ (3) 

bekezdésére figyelemmel amennyiben a nyilatkozó a 16. életévét még nem töltötte be, nyilatkozata 

érvényességhez törvényes képviselője hozzájárulása szükséges. 

 


