Részvételi feltételek

IV. Őrségi Kerékpáros Fesztivál (2021. augusztus 7.)
IV. Őrségi Futófesztivál (2021. augusztus 8.)

Szeretettel köszöntünk a IV. Őrségi Kerékpáros Fesztivál és a IV. Őrségi Futófesztivál nevezői között!

Szeretnénk, ha nagyon jól éreznéd magad az Őrségben, és hosszú távon is sportközösségünk tagjává válnál!
Ahhoz, hogy sportszerű és örömteli körülményeket tudjunk teremteni a rendezvényen, szeretnénk tájékoztatni a
részvételi feltételekről. Kérjük, alaposan olvasd át az alábbi részvételi feltételeket, és ha kérdésed merülne fel,
keress bennünket az orsegiterepfeszt@gmail.com e-mail címen, örömmel válaszolunk!

Ezúton is szeretnénk tájékoztatni, hogy a verseny(ek)en történő részvétel feltétele a részvételi feltételek teljes körű
elfogadása. Erről nyilatkozni a nevezési felületen lesz lehetőséged a nevezés során.
A Szervezőről

A IV. Őrségi Kerékpáros Fesztivált és a IV. Őrségi Futófesztivált az Őrségi Kerékpáros és Természetbarát Egyesület
szervezi.
Adatai:

Név: Őrségi Kerékpáros és Természetbarát Egyesület
Székhely: 9941 Őriszentpéter, Városszer 55.
Adószám: 18845590-1-18

Telefonszám: +36 20 433 3907

E-mail cím: orsegibringasok@gmail.com

A részvételi feltételek elfogadása

A Részvételi feltételekben foglaltak a A IV. Őrségi Kerékpáros Fesztivál és a IV. Őrségi Futófesztivál minden
nevezőjére kötelező érvényűek, azok elfogadása feltétele az érvényes nevezésnek.
Egészségi állapot

Kérjük, hogy a kerékpáros távra és/vagy a választott futó távra egészségesen, fizikálisan és mentálisan is
felkészülten érkezz, és vigyázz magadra, illetve a sporttársaidra a rendezvény során. Az egészségügyi állapotodban
bekövetkező állapotromlásért, károsodásért a Szervezőket semminemű felelősség nem terheli.
A megadott adatok hitelességéről

Fontos, hogy a nevezés során megadott adataid aktuálisak és hitelesek legyenek. Az Adatkezelési Szabályzatban
tájékozódhatsz arról, hogy adataidat kik, meddig és hogyan használják, tárolják. A nevezés alkalmával nyilatkoznod
kell, hogy megadott adataid a valóságnak megfelelnek, azok tárolásához és felhasználásához hozzájárulsz, és
reméljük, hogy igénybe veszed hírlevél szolgáltatásunkat is, amelynek keretében e-mail címedre és/vagy
telefonszámodra tájékoztatást küldünk rendezvényeinkről, aktuális híreinkről.

A nevezésről és annak átruházásáról

Nevezési díjad a nevezés időpontjától, az igénybe vett kedvezményektől függ, valamint attól, hogy kérsz-e pólót a
rajtcsomagodba. Sávos nevezési rendszert határoztunk meg, tehát minél előbb nevezel, annál olcsóbban teheted
meg. Nevezésed csak akkor válik érvényessé, ha a nevezési díjad a visszaigazoló e-mailben megjelölt határidőig
átutalod a bankszámlaszámunkra.
Kedvezményezett: Őrségi Kerékpáros és Természetbarát Egyesület
Bank neve: Takarék Bank Zrt.

Bankszámlaszám: 72100464-11122544-00000000

Felhívjuk a figyelmedet, hogy a nevezésed és a rajtcsomagod a Te nevedre szól, ezért azt átruházni nem tudod.
A regisztrációs rendszerről

Ahhoz, hogy nevezni tudj, először regisztrálnod kell magad a rendszerben, a https://nevezes.orsegibringasok.hu
oldalon. Ha már korábban regisztráltál, akkor a korábban megadott felhasználóneveddel és jelszavaddal tudsz belépni
a nevező felületre. Ha esetleg elfelejtetted a korábbi jelszavadat, akkor a főoldalon, az Elfelejtett jelszó gombra
kattintva tudsz új jelszót igényelni.

Újonnan regisztrálni a főoldalon, a Regisztráció gombra kattintva tudsz. A regisztrációt követően a Nevezés gombra
kattintva, az adataid megadása után tudod leadni a nevezésed, amelynek sikerességéről e-mailben kapsz
visszaigazolást. Nevezésedet a nevezési díj rendezésével tudod érvényesíteni, a díj beérkezéséről, vagyis nevezésed
érvényességéről e-mailben tájékoztatunk. Kérjük, hogy a nevezésed érvényességéről szóló e-mailt kinyomtatva
vagy a telefonodon, elektronikus formában hozd magaddal a rajtcsomag-átvételhez.
A nevezési díjad beérkezését igyekszünk mielőbb adminisztrálni a nevezőfelületen, ahol meg tudod nézni, hogy
nevezésed milyen státuszban van, beérkezett-e már hozzánk az átutalt díj. Az adminisztrációban előfordulhat néhány
nap csúszás, ezért kérünk, jelezd nekünk e-mailben, ha az utalást követő egy héten belül a nevezésed nem válik
érvényessé.
A nevezési díjról
A nevezés 2021. június 1-jén, 20 órakor indul!
A nevezési díjat a nevézés időpontjától függ, és OPCIONÁLISAN további szolgáltatásokat is vásárolhatsz a
rajtcsomagodba az alábbiak szerint.
Nevezési időszakok és nevezési díjak:
2021. június 1. – 30.
2021. július 1. – 25.

5 000 Ft
6 500 Ft

A Gyermek futamok díja:

4 km-es bringás futam és 2 km-es futótáv:
400 m-es és 800 m-es futótáv:

2 000 Ft (csak nevezéssel!)

ingyenes (csak nevezéssel!)

Opcionálisan az alábbi szolgáltatásokat vásárolhatod meg a rajtcsomagodba:
Egyedi technikai póló
Egytálétel
Soft Cup bérlés, vásárlás

3 000 Ft
1 000 Ft
1 500 Ft

Az opcionális szolgáltatások a Gyermek futamokra történő nevezés esetén is elérhetők!

Ne feledd, a rendezvény az Ötpróba programsorozat része, így a távok szintidőn belüli teljesítésével még Ötpróba
pontokat is gyűjthetsz! Sőt, ha már van Ötpróba azonosítód, akkor a nevezéskor még 10% kedvezményben is
részesülhetsz! FONTOS! A kedvezmény az opcionális szolgáltatások árára nem vonatkozik!
A rendezvényen résztvevők létszámát napi 400 főben maximalizáltuk, így érdemes mielőbb nevezni! Amikor a napi
400 fős létszámkorlátot elérjük, úgy a nevezést lezárjuk, és erre a helyszínen sem lesz lehetőség!
Nevezni 2021. július 25-ig tudsz, utána már a helyszínen sem lesz lehetőség nevezésre!

A nevezési díj időben történő befizetése a nevező felelőssége. A nevezési díjat a nevezéstől számított 7 napon
belül szükséges átutalnod a bankszámlaszámunkra ahhoz, hogy nevezésed érvényessé váljon.
Bankszámlaszámunk:

Kedvezményezett: Őrségi Kerékpáros és Természetbarát Egyesület
Bank neve: Takarék Bank Zrt.

Bankszámlaszám: 72100464-11122544-00000000

Ellenkező esetben a nevezéstől számított 14. napon töröljük nevezésedet a rendszerből, ezzel újabb nevezők
részére megnyitva a felszabadult helyet. Kérjük, hogy az utalás közlemény rovatában feltétlenül tüntesd fel a
nevezési kódodat, amelyet a nevezést visszaigazoló e-mail-ben találsz. Hiányos befizetés esetén a különbözet
befizetése elengedhetetlen a nevezés érvényesítéséhez.

Hiányos befizetés esetén e-mailben értesítünk a különbözet mértékéről, melynek megfizetésére 3 munkanap áll
rendelkezésedre. Amennyiben a megadott határidőn belül a különbözeti összeg nem érkezik meg a bankszámlánkra,
úgy a nevezésed törlésre kerül, a befizetett összeget pedig visszautaljuk a részedre.
Befizetett nevezés lemondása

Tudjuk, hogy néha minden tervezés és jó szándék ellenére előfordul, hogy mégsem tudunk részt venni egy
rendezvényen. A befizetett nevezési díjat sajnos nem tudjuk visszatéríteni, mert a rajtcsomagod már gyártás alatt
van, de lehetőséged van egy következő rendezvényünkre történő nevezéskor érvényesíteni a befizetett díjat. Kérünk,
hogy lemondási szándékodat e-mailben (orsegiterepfeszt@gmail.com) jelezd nekünk, rögzítjük a kérésedet, és a
következő, általad választott rendezvényen érvényesítjük a befizetett díjat.
Nevezés módosítása

A választott táv módosítására 2020. július 31., péntek éjfélig van lehetőséged, ezt a nevező felületen tudod
megtenni. Nevezésed módosítása az esetleges különbözet bankszámlánkra történő utalásával válik érvényessé.
A részvevők életkorára vonatkozó szabályokról

A rendezvény keretében meghirdetett távokon 15. évét betöltött személyek nevezhetnek. Kivételt képeznek ez alól a
Gyermek Futamok 400m-es (futás), 800 m-es (futás), 2 km-es (futás), és 5 km-es (kerékpározás) távjai,
amelyeken csak maximum 14 éves gyermekek indulhatnak.

Ötpróba azonosítószámról

A IV. Őrségi Kerékpáros Fesztivál és a IV. Őrségi Futófesztivál az országos Ötpróba programsorozat keretében
kerül megrendezésre, így a távok teljesítésével Ötpróba pontokat gyűjthetsz. Amennyiben már rendelkezel Ötpróba
azonosítószámmal, kérjük, add meg a nevezés alkalmával, hogy megszerzett pontjaidat érvényesíteni tudd. Ötpróba
azonosítód megadásával 10% kedvezményt biztosítunk a nevezési díjból. További teendőd nincs is, hiszen az
eredményedet mi továbbítjuk az Ötpróba részére a pontok jóváírása érdekében. Ha még nincs Ötpróba
azonosítószámod, regisztrálj az https://www.otprobatokioba.hu/ oldalon, és kezdd el velünk a pontgyűjtést!
Ötpróba pontok jóváírása

Ötpróba pontodat a választott táv szintidőn belüli teljesítésével tudod megszerezni. Az egyes távok esetén az alábbi
pontszámot gyűjtheted be:
IV. Őrségi Kerékpáros Fesztivál távjain (2021. augusztus 7.):
✓ 36 km: 2 pont
✓ 73 km: 3 pont

✓ 101 km: 4 pont
IV. Őrségi Futófesztivál távjain (2021. augusztus 8.):
✓ 5 km-es SzerKör: 1 pont

✓ 8 km-es Szala-menti futam: 1 pont
✓ 15 km-es Faluvégi futam: 3 pont

✓ 24 km-es Zöldhatár futam: 4 pont
A rajtcsomagod
Rajtcsomagod tartalmazza az
•
•
•
•
•
•
•
•
•

egyedi befutó.... meglepetést
a rajtszámot a chippel,
szponzorok felajánlásait,
frissítőpontokat a távok során,
öltözőt és ruhatárat,
zenés bemelegítést,
célba érkezés után korlátlan fogyasztást a frissítő asztalokról,
szükség esetén elsősegély-nyújtást, egészségügyi ellátást,
és még sok egyéb meglepetést.
A rajtcsomag átvételéről

Rajtcsomagodat személyesen vagy meghatalmazott útján veheted fel. Amennyiben személyesesen érkezel érte,
kérünk, hogy hozd magaddal a nevezésed érvényességét tartalmazó e-mailt kinyomtatva vagy a telefondon,
elektronikus formában.
Ha meghatalmazottat küldesz magad helyett, feltétlenül írj egy két tanú által hitelesített meghatalmazást, ezt majd
el fogjuk kérni a meghatalmazottadtól.

Rajtcsomagodat augusztus 7-én és 8-án, a futamok előtt, reggel, 8 órától tudod átvenni, legkésőbb a távod rajtja
előtt fél órával.
A pólóméretekről

A nevezéskor lehetőséged van technikai pólót kérni a rajtcsomagodba, amelynek ára 3 000 Ft. Reméljük, hogy a
tavalyi évhez hasonlóan az idei póló is tetszeni fog, és még sokáig emlékezni fogsz a rendezvényen gyűjtött
élményeidre, tapasztalataidra! Ha szeretnél pólót, akkor már a nevezéskor elkérjük a pólóméretedet, ezt azonban
később már nem tudod módosítani. Igyekszünk biztosítani számodra a kért pólóméretet, bár garantálni sajnos nem
tudjuk!

Lehetőséged van arra is, hogy 3 000 Ft-ot spórolj azzal, hogy nem kérsz pólót a rajtcsomagodba. A rendezvény
szervezése során is nagy figyelmet fordítunk a környezetvédelemre, ezért döntöttünk úgy, hogy nem tesszük a
rajtcsomag kötelező részévé a pólót, de eldöntheted, hogy igényelsz-e. Ahogy az energiánkkal, időnkkel is
tudatosan, gazdaságosan szeretünk bánni, úgy természeti erőforrásainkat is féltő gonddal őrizzük, osztjuk be.
Szeretjük a pólóinkat, de ne rendelj, ha nincs rá szükséged! Élmény lesz bőven amúgy is! ;)

Amennyiben mégis szeretnél pólót, úgy a nevezés során feltétlenül x-eld be a négyzetet, és add meg a kívánt póló
méretet.
Nevezésed alkalmával, legkésőbb 2021. július 25-ig van lehetőséged pólót is rendelni. Amennyiben lemaradtál róla,
keresd az Információs pultot a rendezvényközpontban, hátha akad még néhány darab
A rajtidőpontokról

A rendezvény távjaihoz tartozó rajtidőpontokat, valamint a napi programokat a rendezvény facebook eseményeinek
oldalán, valamint a facebook oldal jegyzetei között is megtalálod részletesen.
Kérjük, hogy érkezz időben, hogy legyen időd a rajtcsomagod átvételére, átöltözésre, a közös bemelegítésre,
ismerkedésre és ráhangolódásra.
Az útvonalakról

Az útvonalakat jól látható, feltűnő táblákkal és szalagokkal jelöljük ki. Mindezek mellett az útvonalakat elektronikus
formában is közzétesszük, ezeket segítségképpen telefonodra is letöltheted.

Nagyon fontos, hogy mindig a távodnak megfelelő színű szalagokat, jelzéseket kövesd, mert az egyes távok
más útvonalakon haladnak, és egyes pontokon az útvonalak szétválnak! A távodnak megfelelő színt a
rajtszámodon is megtalálod!

FONTOS, hogy a kerékpáros rendezvény futamainak helyszínei alacsony forgalmú közutak (a kerékpár rövidtáv esetében kavicsos erdészeti utak is), ezeken a rendezvény ideje alatt is forgalom zajlik, tehát nem
lezárt szakaszok! A rendezvény ideje alatt a fontosabb, forgalmasabb kereszteződésekben, veszélyesebb
helyszíneken rendőrök, polgárőrök biztosítják a zökkenőmentes, balesetmentes, biztonságos
áthaladásotokat.
Mindegyik útvonalon önkéntesek, polgárőrök és rendőrök segítik a haladást, bátran kérjetek tőlük segítséget! Kérjük,
hogy utasításaikat mindig tartsátok be, minden esetben a Ti érdeketekben járnak el.

A kerékpáros futamokon az első kerékpáros előtt felvezető-, az utolsó kerékpáros után záró autó közlekedik. A
kerékpáros hosszú táv esetén szerviz és egyben mobil frissítő autó is a mezőnnyel tart. Jelezzétek kézfeltartással,
illetve megállással, ha segítségre, frissítésre van szükség!
A futások alkalmával felvezető- és záró kerékpáros halad a mezőnnyel, segítve Nektek, ha szükséges!

KERÉKPÁROS ÚTVONALAK

2021. augusztus 7., szombat

36 km-es túra a Belső-Őrségbe – vezetett túra, nincs időmérés!!

Útvonal: https://www.bikemap.net/en/r/8678769
Szintemelkedés: 286 m
Frissítőpontok száma: 1 frissítőpont 13 km-nél
Szintidő: nincs
Rajt: 10:40
Ötpróba pontok száma: 2

FIGYELEM! A kerékpáros közép- és hosszútáv Magyarországon haladó útvonalai módosításra kerültek
útfelújítási munkák miatt.
Sajnos a Szlovéniába történő belépés egyre szigorodó szabályai miatt a 91 km-es maratoni kerékpáros táv
nem tud Szlovénián át haladni, ezért a teljes útvonal Magyarországon halad.
Az alábbi leírásban már a frissített, aktuális útvonalakat találjátok!

73 km-es kerékpáros táv chipes időméréssel (a 66 km-es táv frissített változata, sajnos útfelújítás miatt
útvonalmódosítást kellett tennünk)
ÚJ, FRISSÍTETT ÚTVONAL: https://www.bikemap.net/en/r/9118543

Szintemelkedés: 701 m
Frissítőpontok száma: 3 frissítőpont 22,9 km-nél, 34,4 km-nél, és 50,9 km-nél
Szintidő: 180 perc
Rajt: 10:20

Ötpróba pontok száma: 3
101 km-es maratoni táv chipes időméréssel (a 91 km-es táv frissített változata, sajnos útfelújítás miatt
útvonalmódosítást kellett tennünk)
ÚJ, FRISSÍTETT ÚTVONAL: https://www.bikemap.net/en/r/9159598

Szintemelkedés: 1 040 m
Frissítőpontok száma: 5 frissítőpont 22,9 km-nél, 34,4 km-nél, 50,8 km-nél, 62,3 km-nél, és 78.7 km-nél,
továbbá szerviz autó és mobil frissítő bázis kíséri a bringásokat
Szintidő: 300 perc
Rajt: 10:00
Ötpróba pontok száma: 4

4 km-es Gyermek bringa futam időméréssel
Útvonal: https://www.bikemap.net/en/r/8678622

Szintemelkedés: 30 m
Frissítőpontok száma: 1 frissítőpont a futam végén, a Rendezvényközpontban
Szintidő: nincs
Rajt: 9:00

Néhány fontos információ a kerékpáros útvonalak kapcsán!

A 73 km-es táv és a 101 km-es kerékpáros távokon felvezető- és záró autó kíséri a résztvevőket, míg a 35
km-es túrán vezető- és záró túravezető, illetve kísérő végzi a túravezetést.
A 36 km-es távon képzett túravezetők kísérik a résztvevőket, szintidő nincs, viszont az élmény garantált!

Az útvonalakat táblákkal és szalagokkal, jól láthatóan jelöljük, de letöltheted telefonodra is. A közúti szakaszok
keresztezésekor, azokon való áthaladáskor a rendőrség és a polgárőrség, illetve a szervezők segítik a
továbbhaladásodat.
A kerékpáros futamokon KÖNYÖKLŐ NEM HASZNÁLHATÓ!

Teljes útlezárás nem, de indokolt kereszteződésekben, fontosabb csomópontokban rendőri, polgárőri biztosítás
lesz a rendezvény során.

FONTOS: az útvonalakban az érintett útszakaszokon forgalom zajlik, útlezárás nem lesz! A nevezők részt
vesznek a közúti forgalomban, ezért kérjük a KRESZ szabályok maradéktalan betartását és a fokozott figyelmet! A
biztonságos haladásotok érdekében minden lehetséges eszközzel segítünk Titeket!

FUTÓ TÁVOK

2021. augusztus 8., vasárnap
5 km-es SzerKör

Útvonal: https://www.bikemap.net/en/r/8677717

Szintemelkedés: 50 m
Frissítőpontok száma: 1 frissítőpont a futam után, a Rendezvényközpontban
Szintidő: 40 perc
Rajt: 10:15
Ötpróba pontok száma: 1

8 km-es Faluvégi futam

Útvonal: https://www.bikemap.net/en/r/8679282
Szintemelkedés: 83 m
Frissítőpontok száma: 1
Szintidő: 60 perc
Rajt: 10:00 óra

Ötpróba pontok száma: 1

15 km-es Szala-menti futam

Útvonal: https://www.bikemap.net/en/r/8679297
Szintemelkedés: 367 m
Frissítőpontok száma: 2 db
Szintidő: 105 perc
Rajt: 10:00 óra
Ötpróba pontok száma: 3

24 km-es Zöldhatár futam

Útvonal: https://www.bikemap.net/en/r/8679308
Szintemelkedés: 225 m
Frissítőpontok száma: 5 db
Szintidő: 180 perc
Rajt: 10:00 óra

Ötpróba pontok száma: 4
Gyermek Szertelenkedő futam– időméréssel, csak előzetes nevezéssel

Útvonal: https://www.bikemap.net/en/r/8678341
Útvonal hossza: 2 km (2 kör)

Szintemelkedés: 10 m
Frissítőpontok száma: 1 frissítőpont a futam végén, a Rendezvényközpontban
Szintidő: nincs
Rajt: 9:00 óra

A futó távokon kerékpáros-, illetve egyéb kíséret a nevezők és hozzátartozóik részéről nem megengedett, tilos!

A parkolásról

Őriszentpéter területén ”P” betűt ábrázoló táblákkal jelöljük a parkolásra kijelölt területeket, amelyek használata
INGYENES - erről térképet készítünk, és a rendezvény előtt néhány nappal közzétesszük a rendezvény facebook
eseményeinek oldalán. A parkolásban segítségedre lesznek Rendőreink, Polgárőreink is, forduljatok hozzájuk
bizalommal! Kérjük, hogy a parkolásra vonatkozó szabályokat és előírásokat a településen mind a saját, mind a
sporttársaink érdekében tartsátok be, figyeljetek egymásra!
A rajtszámról

A futó rendezvény során a rajtszámot mindig elől viseld a ruhádon, jól látható módon. Segítségképpen 4 db biztosító
tűt is találsz a rajtcsomagban, ezekkel tudod a rajtszámot a 4 sarkánál rögzíteni. Szankciót (időlevonást)
alkalmazunk, ha a rajtszámodat összehajtod, letakarod, vagy nem jól látható módon viseled.

A kerékpáros teljesítménytúrán a rajtszámtáblát a nyeregcsőre erősítve, jól látható módon kell elhelyezned. A
rajtcsomagban találsz rögzítő eszközt ehhez, de ha nehézségeid támadnának a rögzítéssel, keresd meg a szerviz
sátort vagy valamelyik Szervező társunkat, és örömmel segíteni fog!
Ha a figyelmeztetés ellenére is megszeged a rajtszám viselésére vonatkozó fenti szabályokat, úgy akár kizárást is
alkalmazhatunk.
A chip-es időmérésről

A IV. Őrségi Kerékpáros Fesztivál és a IV. Őrségi Futófesztivál távjain (kivéve a 35 km-es kerékpáros útvonal)
chip-es időmérés történik, és az időeredményedet adatbázisban rögzítjük. A chip-et a rajtcsomagban, a rajtszámod
hátoldalra rögzítve találod. A chipeket eltávolítani, megrongálni nem szabad, így ugyanis nem lesz időeredmény az
adott rajtszámra vonatkozóan. A rendezvény reggelén, legkésőbb a rajt előtt fél órával, lehetőséget biztosítunk
chip kontrollra, nyugodtan éljetek a lehetősséggel! Egyéni chipes időmérésre nincs lehetőség.
A chip-et nem kell visszaadnod a választott táv teljesítését követően.

A rendezvény minden távján (kivéve a 35 km-es kerékpáros távot) nettó időmérés történik, tehát az eredménylistán
a nettó idődet láthatod majd a futamok után.
Az eredménylistát a rendezvényközpontban kihelyezett laptopon tekintheted meg, valamint a futamok után
közzétesszük a https://live.darktiming.hu oldalon is.
Korosztályok és díjazás

Célba érkezéskor minden résztvevő befutó érmet kap a felnőtt futamok, illetve a gyerek futamok esetén is.

A felnőtt futamok (kivéve a 35 km-es kerépkáros útvonal), valamint az 5 km-es gyerek kerékpáros futam és a 3
km-es gyerekfutás 1-3. helyezettjei részesülnek díjazásban, külön női és férfi kategóriában. A helyezetti érmet és
a díjat a díjazottak az eredményhirdetésen kapják meg, azok postázására a későbbiekben nincs lehetőség.
A frissítő pontokról: POHÁRMENTES RENDEZVÉNY LETTÜNK!

Az egyes távok esetén különböző gyakorisággal biztosítunk frissítőpontokat, ezekről az útvonalak leírásánál találsz
bővebb információt. A frissítőpontokon önkéntesek kínálják a frissítőket.

Számunkra a kezdetektől fogva nagyon fontos a természet védelme, az újrahasznosítható eszközök használata,
ennek megfelelően lebomló poharakat, tányérokat és evőeszközöket használtunk, sőt bíztatjuk a résztvevőket a
saját kulacs használatára is, hogy ezzel is csökkentsük a környezeti terhelést.
Idéntől csatlakoztunk egy fantasztikus kezdeményezéshez: pohármentes rendezvény lettük!

A “POHÁRMENTES VERSENYEK” alapító szervezői rendezvényeiken közösen vállalják, hogy
•
•
•

egyetlen általuk szervezett versenyen sem használnak frissítőállomásaikon se műanyag, se papír
egyszerhasználatos poharakat,
a gallonos frissítés során a versenyzőknél lévő poharakba, kulacsokba vagy ivótartályokba biztosítják az
izotóniás italokat és a vizet, így ezeket a futók saját maguknak vételezik,
indulóiknak soft cup bérlési és vásárlási lehetőséget biztosítanak

A szervezői közösség célja, hogy a fenti törekvéseikel drasztikusan csökkentsék a sporteseményeiken keletkező
szemetet.

A környezettudatos szemlélet miatt bíztatunk, hogy a frissítődet a saját kulacsodba kérd! Vizet biztosítunk a
rendezvényközpontban is, ahol kulacsodat bármikor újratöltheted a rendezvény során.
Kérünk, hogy sem a rendezvényen, sem azon kívül ne szemetelj, Te is gondolj a környezetre és bánj takarékosan
az erőforrásokkal!

Babakocsis és kutyás futás

A rendezvény keretében sajnos még nem tudunk lehetőséget biztosítani babakocsis és kutyás futásra.
A marketing- és reklám tevékenységről

A rendezvény teljes helyszínén és az útvonalakon bárminemű reklám- és marketing tevékenység csak az Őrségi
Kerékpáros és Természetbarát Egyesület előzetes, írásbeli engedélyével végezhető.
Az egészségügyi szolgálatról

A rendezvény ideje alatt szakképzett egészségügyi dolgozók kísérik figyelemmel a résztvevők egészségi állapotát,
és szükség esetén segítséget nyújtanak. Ezért bármilyen segítségre van szükséged, kérünk, hogy jelezd nekünk
időben! Amennyiben az orvos úgy ítéli meg az állapotodat, kezdeményezheti a rendezvényen való további
részvételed felfüggesztését. Sürgős esetekre a rajtszámodon találsz két telefonszámot, bármilyen segítségre lenne
szükséged a futamok során, hívd bizalommal!
Létszámkorlátozás és a nevezés zárása

A fennálló COVID pandémia helyzetre való tekintettel a rendezvényre nevezők létszámát napi 400 főben
maximalizáljuk szombaton, és vasárnap is. Fenntartjuk a jogot továbbá, hogy a nevezést bármikor lezárhatjuk,
technikai hiba, a szervező döntése, illetve egyéb, külső körülmény megváltozása esetén felfüggeszthetjük és újra
megnyithatjuk.
A ruhatárról és az átöltözésről

A rendezvény mindkét napján külön női és férfi öltözőt, valamint ruhatárat biztosítunk a rendezvényközpont területén.
Lezárt csomagjaitokat leadhatjátok a ruhatárban, ahol egy karszallaggal látják el a csomagodat a kollégák, amelyre
felírják a rajtszámodat. A rajtszámod bemutatásával tudod átvenni a csomagodat. A ruhatár reggel 8 órától délután
4 óráig áll a rendelkezésedre.
A sportszerűségről

A rendezvény alapkövei a sportszerűség, egymás kölcsönös tisztelete és elfogadása. Ahogy mi, Szervezők is ennek
jegyében igyekszünk minél kellemesebb és emlékezetesebb körülményeket biztosítani számotokra, kérjük, hogy Ti
is ennek szellemiségében tekintsetek egymásra.
Reklamáció

Reklamációt írásos formában nyújthatsz be az orsegiterepfeszt@gmail.com e-mail címre, legkésőbb a rendezvény
zárását követő 3 napon belül. A reklamációk megválaszolása a beérkezéstől számított 24 órán belül megtesszük
minden esetben.
A rendezvényről készült fotók, felvételek

A rendezvényről fotók, drón-, illetve videó felvételek készülnek (továbbiakban: felvételek), amelyeken Te is
szerepelhetsz. Ezen felvételek a továbbiakban a Szervező tulajdonát képezik. A nevezés feltételeinek elfogadásával
hozzájárulsz a Rólad készült fotók, felvételek felhasználásához. A fotók és a felvételek felhasználása esetében a
felvételeken szereplők semmiféle követeléssel nem élhetnek.

Vis maior

Amennyiben a rendezvényt elháríthatatlan, rajtunk kívül álló, külső ok (vis maior), így különösen, de nem
kizárólagosan az időjárási körülmények, természeti katasztrófa, vírusfertőzés-veszély, jogi megszorítások, sztrájk,
blokád vagy más előre nem várt, extrém, nem tervezhető és elháríthatatlan ok miatt nem lehet megrendezni, úgy
fenntartjuk a jogot a rendezvény törlésére, illetve elhalasztására. Az új időpontról és helyszínről haladéktalanul
értesítünk Benneteket, és természetesen a befizetett, érvényes nevezések további díj felszámítása nélkül
felhasználhatók lesznek az új időpontban is.
Egyebek

A Szervezők fenntartják a programváltozás jogát, erről minden esetben tájékoztatást nyújt a Nevezők részére.
Örülünk, hogy hamarosan az Őrségben köszönthetünk személyesen is!
Élményekben gazdag, sportszerű túrázást kíván a Szervező,
Őriszentpéter, 2021. július 16.

Őrségi Kerékpáros és Természetbarát Egyesület

