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SZÜLŐI NYILATKOZAT FELELŐSSÉGVÁLLALÁSRÓL ÉS EGYESÜLETI LOGO 

FELTŰNTETÉSÉRŐL 

 
Alulírott ……………………………….………, mint a …………………………………….nevű gyermek 
(születés helye: ………………….…….,, ideje: ..………., anyja neve:………………………………….,              
lakcím: …..………………………………………… 
szülője/gondviselője (mint a szülői felügyeleti jog gyakorlója ) ezúton engedélyezem gyermekem számára a 
Crosskovácsi Bikeschool edzésein és programjain a részvételt. Aláírásommal igazolom, hogy  az alábbiakat 
elolvastam, tudomásul vettem,  és vállalok mindennemű felelősséget a gyermekem részvételével kapcsolatban. 
- Tudomásul veszem, hogy a kerékpársport veszélyes üzem, aminek űzése során balesetveszélyes helyzetek, 

balesetek fordulhatnak elő. 
- Biztosítom, hogy gyermekem az edzéseken megfelelő műszaki állapotú kerékpárral vesz részt, amivel az 

esetleges balesetveszélyt csökkentem, megelőzöm. Különös tekintettel: fékek, kormány- és vázszerkezet, 
kerekek, nyereg megfelelő állapota. 

- Biztosítom, hogy gyermekem az edzéseken a kötelező védőruházatban vesz részt (kerékpáros védősisak, 
védőkesztyű, kerékpársport űzésére alkalmas sportruházat, illetve a Crosskovácsi SKE által megbízott edző – 
a továbbiakban: edző - által a későbbiekben egyedileg előre jelzett kötelező felszerelés, pl. sípcsontvédő stb.). 

- Elfogadom ha az edző, vagy a tanfolyam más felkért oktatója a kerékpár műszaki állapota vagy a felszerelés 
hiányossága miatt nem engedi gyermekemnek az edzésen való részvételt. 

- Tudomásul veszem, hogy a havidíj az edzések díjazását takarja, és a sporttevékenység folyatása során más 
díjak is felmerülhetnek (pl. edzőtáborok külön részvételi díjai, versenyek nevezési díjai). 

- Tudomásul veszem, hogy a sport jellegéből adódóan az edzéseken illetve versenyeken az edző, ill. a 
Crosskovácsi SKE más képviselői nem minden esetben tudja látótávolságon belül személyes jelenléttel teljes 
körűen felügyelni gyermekem tevékenységét. 

- Elfogadom, hogy az edzéseken jelenléti ív készül, amin gyermekem az edzések végén aláírásával jelzi, hogy 
az edzést baleset- és kármentesen teljesítette.  

- Az edzések kezdési és befejezési időpontját, valamint helyszínét előzetes tájékoztatásban kapom meg. 
Tudomásul veszem, hogy a Crosskovácsi SKE és az általa megbízott edző semmiféle felelősséget nem vállal 
gyermekem felé az edzések idején kívül. Ennek megfelelően gondoskodom a gyermekem edzésen és 
versenyekre való részvételével kapcsolatos utaztatásáról is. 

- Vállalom, hogy az edzések előre meghirdetett havi díját az adott hónap első napjáig átutalom a Crosskovácsi 
SKE erre a célra megadott bankszámla-számára. Tudomásul veszem, hogy késedelem esetén a Crosskovácsi 
SKE vagy az általa megbízott személy felszólít a tartozás rendezésére, és hogy 2 havi felhalmozott tartozás 
után gyermekem nem vehet részt  az edzéseken a tartozás rendezéséig. 

- Tudomásul veszem, hogy a Crosskovácsi Bikeschool a Nagykovácsi Önkormányzat és a Crosskovácsi SKE 
által támogatott, kerékpáros versenyzői utánpótlás-nevelő program. Amennyiben gyermekem kerékpár-
versenyeken indul, és később versenyzőként más egyesületbe igazol, az átigazolásért a Crosskovácsi SKE 
nem fog átigazolási díjat kérni. A Crosskovácsi Bikeschoolban elsajátított tudásra tekintettel gyermekem 
nevében is vállalom, hogy versenyzői pályafutása végéig fenntart a versenyzői mezének jól látható részén (a 
mez egyik ujjának első része) egy 10x10 cm-es felületet, ahol a Crosskovácsi logót és Nagykovácsi címerét 
feltűnteti. 

- Tudomásul veszem, hogy a Crosskovácsi név és logo használata csak a Crosskovácsi SKE felhatalmazásával 
lehetséges. Így pl. mezen, polón, kerékpáros ruházaton és felszerelésen is csak a Crosskovácsi SKE által 
jóváhagyott módon gyártható és helyezhető el továbbá viselhető név és logo. 

- Tudomásul veszem, hogy a megfelelő anyagi vagy személyi feltételek hiánya, illetve érdekvesztés esetén a 
Crosskovácsi SKE a Crosskovácsi Bikeschool programját és az edzéseket felfüggesztheti, 1hónapos előre 
értesítés mellett beszűntetheti. 

- Jelen nyilatkozat 2 példányban készült, aláírásommal igazolom egyben az egyik példány átvételét is. 
 
 
…………………………………………………………… 
Szülő/gondviselő aláírása 
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