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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

„Decathlon TAVI napok” rendezvényhez 

I. Tárgyi, személyi és időbeli hatály 

a) Tárgyi hatály: 

1. Jelen Általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a DECATHLON 
S.E. magyarországi leányvállalata, a Tízpróba Magyarország Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Baross 
u. 146.; cégjegyzékszám: 13-09-105988; adószám: 13443966-2-44; a továbbiakban:) által szervezett 
„Decathlon TAVI napok” rendezvényen 2022. június 26. napjára szervezett programokra  (a 
továbbiakban: Rendezvény) történő online regisztráció, valamint a rendezvényen történő részvétel 
feltételeit. 

2. DECATHLON rögzíti, hogy a „Decathlon TAVI napok” rendezvényét 2022. június 26. napján 
tartja a Morotva Kerékpáros Pihenőpark,  tiszafüredi 1430/9 és 04/12 hrsz helyszínen, ahol az 1. 
bekezdésben rögzített programokkal várja az érdeklődőket, amely programokból az 1. bekezdésben 
rögzített Rendezvényen történő részvétel csak a regisztrációhoz kötött. 

3. DECATHLON rögzíti, hogy a Rendezvényen lehetőség van kerékpárok, rollerek és 
görkorcsolyák bérlésére is. Ezen szolgáltatásokat a helyszínen lehet igénybe venni, a vonatkozó jogi 
dokumentumok megkötése mellett. 

4. Felhívjuk az olvasó figyelmét, hogy jelen ÁSZF nem terjed ki a DECATHLON által üzemeltetett 
sportoljma.hu program igénybevételére, illetve az ott történő regisztrációra, hírlevél feliratkozásra. 
Ezzel kapcsolatban kérjük, hogy olvassa el az irányadó általános szerződési feltételeket a 
https://sportoljma.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek oldalon. 

b) Személyi hatály: 

1. Jelen ÁSZF határozza meg a DECATHLON és a Rendezvényre regisztráló személy (a továbbiakban: 
Regisztráló) közötti, valamint a „Decathlon TAVI napok” rendezvény területére belépő 
személyek (a továbbiakban: Résztvevő; Résztvevő alatt egyben Regisztrálót is érteni kell) közötti 
jogviszonyt. 

2. Felhívjuk a Regisztrálók figyelmét, hogy a Rendezvényen 6 éves kortól lehetséges a részvétel a 
III. fejezet 17. bekezdésben rögzítettek szerint. 

3. DECATHLON felhívja a Regisztráló és a Résztvevő figyelmét, hogy a Rendezvény lebonyolítása 
érdekében alvállalkozókat és közreműködőket vesz igénybe. Ezen alvállalkozókra és közreműködőkre 
a DECATHLON és az alvállalkozóval, közreműködővel létrejött külön szerződések az irányadók. 

4. A Rendezvényt a Tiszafüred Város Önkormányzata szervező a (Morotva Kerékpáros 
Pihenőpark,  tiszafüredi 1430/9 és 04/12 hrsz.) helyszínen, mint rajt helyszínen (a 
továbbiakban: Rendezvény helyszín) rendezi meg.  

c) Időbeli hatály: 

1. Jelen ÁSZF 2022. május 26. napjától hatályos és a Rendezvényre történő regisztrációtól a 
Rendezvény befejezéséig irányadó a DECATHLON és Regisztráló, illetve Résztvevő viszonyára. 

2. A Rendezvény napja 2022. június 26. A Rendezvény pontos kezdő időpontjáról a Rendezvény 
weboldalán elérhető információkkal tájékoztatja DECATHLON a regisztrálni kívánókat. 
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3. DECATHLON az online nevezési lehetőséget 2022. június 24. napján zárja, azzal, hogy 
helyszíni nevezésre van lehetőség. 

II. ÁSZF elfogadása, hang- és képfelvétel készítéséhez beleegyezés 

1. A Rendezvényre történő nevezés véglegesítéséhez a Regisztráló köteles elfogadni a jelen ÁSZF-ben 
foglalt rendelkezéseket. Ezt a regisztrációs felületen kért adatainak megadását követően az irányadó 
jelölőnégyzet bejelölésével teszi meg.  
Ennek megfelelően felhívjuk figyelmét, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit a regisztráció 
véglegesítése előtt olvassa át figyelmesen! 

2. DECATHLON tájékoztatja a Regisztrálókat, hogy jelen ÁSZF a Rendezvény regisztrációs 
felületén digitálisan, nyomtatható formában megtalálható. 

3. Résztvevő tudomásul veszi, és a Rendezvény helyszínére történő belépéssel hozzájárul, hogy a 
Rendezvényről hang- és képfelvételt készíthetnek a DECATHLON, valamint a DECATHLON-tól 
engedélyben részesülő partnerek, közreműködők, sajtómunkatársak, más Résztvevők, illetve egyéb 
harmadik személyek (a továbbiakban együttesen: engedélyben részesülők). Ennek megfelelően a 
Résztvevő a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten tudomásul veszi és hozzájárul, hogy 
arcát, megjelenését, megnyilvánulásait a fenti személyek rögzíthetik és közölhetik. Az előzőek 
szerinti megjelenítéseken annak készítője a Résztvevő tekintetében térben, időben és felhasználási 
módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. DECATHLON, 
valamint az engedélyben részesülők – anélkül, hogy a Résztvevő részére ezért bármilyen módon 
ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk – a Résztvevő relációjában korlátozás nélkül jogosultak a 
megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvény népszerűsítésére), 
többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz 
közvetítésére és forgalmazására, ideértve azt az esetet is, ha DECATHLON a Résztvevőről más 
Résztvevők által készített felvételt hasznosít vagy használ fel. A Résztvevő külön is tudomásul veszi, 
hogy DECATHLON a Rendezvényt rögzítheti, a rögzített felvételt többszörözheti és 
képhordozón terjesztheti, sugározhatja vagy más módon a közönséghez közvetítheti, ismételten 
sugározhatja, ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt vezeték útján vagy bármely más 
eszközzel vagy módon (például YouTube-on, Instagramon, Facebookon keresztül) úgy teszik a 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét 
egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Résztvevő nem jogosult 
igényt vagy követelést támasztani DECATHLON-nal szemben. A Résztvevő jogosult a 
Rendezvényen hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt 
telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy 
nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt 
nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték 
nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Résztvevők beleegyezése nélkül nem nevesítheti, 
személyiségi jogaikat nem sértheti. DECATHLON kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, 
ha más Résztvevő az előzőekben írtakat megszegik. 

III. Regisztráció folyamata 

1. A Rendezvényre történő regisztráció célja, hogy a DECATHLON nyomon kövesse a nevezés 
folyamatát, a Rendezvény felkészült lebonyolítása érdekében tisztában legyen a Regisztrálók 
számával, és ennek érdekében a nevezést folyamatosan figyelemmel kísérje. 

2. A Rendezvényre történő belépés a fentiek céljából a www.sportoljma.hu weboldalon (a 
továbbiakban: weboldal) regisztrációhoz kötött (a továbbiakban: Rendezvény regisztráció).  
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3. A Rendezvény regisztráció során azt programot, amelyen a Regisztráló részt kíván venni ki kell 
jelölje a weboldalon. 

4. A Rendezvényre történő regisztrációs felületen név, születési idő, e-mail cím, telefonszám megadása 
kötelező. A lakóhely megadása önkéntes, ezt az adatot statisztikai célból kezeli DECATHLON. 

5. A Rendezvény regisztrációs felületen kért adatok kitöltését, a jelen ÁSZF elfogadását, illetve a 
Rendezvénnyel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató elfogadását követően a Regisztrálónak 
lehetősége van a regisztráció véglegesítésére, amely a Regisztrálót átirányítja a nevezési díj fizetési 
felületére. 

6. A megadott adatok kezeléséről a Regisztráló, illetve a Résztvevő a Rendezvény adatkezelési 
tájékoztatójában kap bővebb tájékoztatást, amely szintén elérhető a Rendezvény regisztráció 
felületén, valamint a helyszínen nyomtatott formában is. 

7. DECATHLON a Rendezvényhez kapcsolódó regisztrációs felületet, és így a regisztráció 
lehetőségét előzetes értesítés vagy tájékoztatás nélkül biztonsági vagy karbantartási okból jogosult 
szüneteltetni. 

8. Kiskorú (14 év alatti) helyett és nevében a törvényes képviselő jogosult regisztrálni, aki a 
regisztrációval szavatolja, hogy a kiskorú regisztrálására jogosult, valamint kizárólagos felelősséget 
vállal a kiskorú Rendezvényen való részvételével kapcsolatban. 18 év alatti fiatalok esetében 
nevezésükhöz törvényes képviselőjük hozzájárulása is szükséges, amelynek meglétéért Regisztráló 
szavatol, az ennek hiányából eredő követelésekért DECATHLON felelősségét kizárja. 
DECATHLON jogosult a helyszínen a 18 év alatti fiataloktól a törvényes felügyelő nevezéshez 
történő írásbeli hozzájárulását bekérni.  

9. A Rendezvény regisztrációs felületen kért adatok kitöltését, a jelen ÁSZF elfogadását, illetve a 
Rendezvénnyel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató elfogadását követően a Regisztrálónak 
lehetősége van a regisztráció véglegesítésére. 

10. A Rendezvény regisztráció alapján a Regisztráló a Rendezvény helyszínen felállított regisztrációs 
sátrakban menetlevelet kap, amellyel a Rendezvényen részt vehet. A menetlevél átvételéhez a 
regisztráció visszaigazolásának felmutatására vagy személyazonosságának igazolására van szükség 
a helyszínen. 

IV. Regisztrálói adatok 

1. Regisztráló kijelenti, hogy az általa valósként megadott adatok a valóságnak megfelelően kerülnek 
megadásra a regisztráció során. DECATHLON kizárja felelősségét a helytelen vagy működésképtelen 
adatok, email-cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának 
megtérítését követelheti. 

2. DECATHLON fenntartja a jogot, hogy a Regisztráló regisztrációját indokolt esetben visszautasítsa, 
így különösen valótlan vagy hiányos adatok megadása, illetve a regisztrációval történő bármely 
visszaélés esetén. 

3. A Regisztráló által megadott adatok a DECATHLON és Regisztráló közötti egyedi szerződés 
létrejöttéhez szükségesek, a szerződés létrejötte, annak teljesítése érdekében, valamint a jogszabályi 
kötelezettségek teljesítése érdekében.   

4. Regisztráló a regisztráció során megadott adatok kezelésével kapcsolatban a Rendezvényhez 
kapcsolódó adatkezelési tájékoztatóban kap bővebb felvilágosítást. 
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V. Rendezvényen való részvételre vonatkozó előírások 

1. A Rendezvényen kortól függetlenül vehet részt bárki, a kiskorúak részvétele kapcsán a III. fejezet 
17. bekezdésében foglaltak irányadók. A Rendezvényen Regisztráló csak saját felelősségére, 
figyelemmel különösen egészségi állapotára, teherbírására, állóképességére vehet részt.  

2. A Regisztráció névre szól, azt szabadon átruházni nem lehet. A Regisztráló által megadott 
adatokat a Rendezvényre történő belépéskor DECATHLON ellenőrzi, és átadja Regisztráló 
részére a menetlevelet.  

3. DECATHLON megrongálódott, elveszett menetlevelet nem köteles cserélni. Menetlevéllel nem rendelkező, 
illetve a Rendezvény területén bármely jogviszony alapján tartózkodni nem jogosult személyt a 
DECATHLON – akár közreműködő útján – jogosult a Rendezvényről kitiltani. 

4. DECATHLON jogosult a Rendezvény területére bevitt tárgyakat, táskákat ellenőrizni, és a 
veszélyes, jogszabályba ütközően birtokolt eszközök bevitelét megtiltani.  

5. A Rendezvényre 14. életévüket betöltött kiskorúak csak nagykorú állandó felügyelete mellett léphetnek 
be, illetve vehetnek részt. DECATHLON nem vállal felelősséget a Rendezvény ideje alatt a 
kiskorúak felügyeletéért, erről mindig a kiskorú Résztvevőt felügyeletét ellátó nagykorú köteles 
gondoskodni. 

6. Minden Résztvevő köteles gondoskodni a megfelelő (sport)ruházatról, amelyet DECATHLON 
a Rendezvény helyszínén nem biztosít. Felhívjuk a Regisztrálók figyelmét, hogy a Rendezvényen 
védőfelszerelés (legalább bukósisak) viselése kötelező, amelyet Regisztrálónak kell biztosítani. 

7. A Rendezvényen a DECATHLON vagy Rendezvény helyszín tulajdonosa előzetes írásbeli 
engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.  

8. A Résztvevő a Rendezvény területén az általános magatartási normákat, valamint jelen ÁSZF-et és 
a Rendezvény helyszínének Házirendjét betartva köteles viselkedni. A Résztvevő köteles 
tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely mások 
személyiségi jogait vagy saját életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti.  
DECATHLON kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a Résztvevők az előzőekben 
írtakat nem tartják be vagy veszik figyelembe, illetve a magatartási szabályokat egymással szemben 
megszegik, egymásnak kárt okoznak vagy egymással szemben bűncselekményt követnek el.  

9. DECATHLON fenntartja magának a jogot, hogy a Rendezvényről kizárja azt a Résztvevőt, aki 
magatartásával magát vagy harmadik személyt sért, akadályoz, valamint azt, aki a Rendezvény 
helyszínének Házirendjeit vagy jelen ÁSZF-ben rögzített szabályokat nem tartja be. 
DECATHLON nem köteles a kizárt Résztvevőt kártalanítani vagy a kizárással felmerült kárát 
megtéríteni. 

VI. ÁSZF módosítása 

Jelen ÁSZF-et DECATHLON jogosult bármikor egyoldalúan, alapos okkal, indoklás nélkül is 
módosítani. A módosításokat DECATHLON vastagon és dőlten szedett betűkkel jelöli, a törlést 
a törölt szakasz áthúzásával, és így teszi közzé egységes szerkezetben a módosult ÁSZF-et. Az 
ÁSZF módosítás annak weboldalon történő közzétételével lép hatályba.   

VII. Elállás a szerződéstől 
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1. Amennyiben az ÁSZF-et DECATHLON a Regisztráló hátrányára módosítja, úgy a Regisztráló 
jogosult az ÁSZF módosítás hatályba lépésétől számított 14 napon belül, a DECATHLON-nak 
címzett írásbeli nyilatkozattal (akár e-mail útján) elállni. DECATHLON kifejezetten kiköti, hogy 
nem jelenti az ÁSZF Regisztráló hátrányára történő módosítását, illetve a módosítás alapos okának 
tekinti a nevezés fizetési módjának megváltoztatása, bővítése, törlése, valamint bármely olyan 
módosítás, amely jogszabályváltozás vagy hatósági kötelezés eredménye. 

2. DECATHLON és a .................... főszervező a jogviszonyt a Rendezvény vonatkozásában 
jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Regisztráló vagy Résztvevő a jelen ÁSZF 
bármely pontját megszegi. Ilyen esetben a Regisztráló vagy Résztvevő menetlevelét 
DECATHLON érvénytelenné nyilvánítja, és a Regisztráló a Rendezvényt köteles elhagyni. 
Jogosulatlanul (érvényes menetlevél vagy erre vonatkozó DECATHLON-tól vagy a Rendezvény 
helyszíntől kapott előzetes engedély hiányában) résztvevő a Rendezvényen egyáltalán nem 
tartózkodhat, és DECATHLON vagy a Rendezvény helyszín felszólítására köteles a Rendezvényt 
haladéktalanul elhagyni. 

VIII. Záró rendelkezések 

1. DECATHLON a Rendezvényre behozott, elveszett tárgyakért – amelyet Résztvevő nem helyez el az 
őrzött ruhatárban - nem vállal felelősséget. 

2. DECATHLON weboldalain, az online és offline médiában, valamint a Rendezvényen megjelenő 
védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok a DECATHLON, valamint közreműködői, 
illetve a partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a DECATHLON, valamint 
közreműködői, illetve a partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül Résztvevők és 
harmadik személyek bevételszerzési céllal semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, 
nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé. 

3. A jelen ÁSZF alapján DECATHLON és a Regisztráló vagy a Résztvevő közötti jogviszonyból 
származó követelések érvényesítésére a Ptk. 6:22. § (3) bekezdése alapján hat hónapos elévülési 
határidő áll rendelkezésre. 

4. DECATHLON és a ........................... főszervező kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá 
az általa okozott, emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, 
és a Regisztrálót vagy Résztvevőt jogszabályok alapján kifejezetten megillető jogokon túl kizárja a 
felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán, az emberi életben, testi épségben, egészségben, 
vagyontárgyakban esett kárt, valamint a Résztvevők egymásnak okozott kárát is ideértve.  

5. A Rendezvényen kívül, oda és visszaút alatt esetlegesen keletkező káresemények tekintetében a 
DECATHLON-t felelősség nem terheli, ezek nem esnek DECATHLON felelősségi körébe, mivel 
DECATHLON kizárólag a Rendezvény helyszínén bekövetkező káresemények kapcsán vonható 
felelősségre, a jelen ÁSZF-ben írt feltételek fennállása esetén. Amennyiben Regisztráló a túra 
útvonalát erre vonatkozó kifejezett utasítás hiányában elhagyja, úgy DECATHLON a Regisztráló 
kapcsán felelősséget nem vállal. 

6. Amennyiben Regisztrálónak vagy Résztvevőnek panasza van jelen ÁSZF-el vagy a 
Rendezvénnyel kapcsolatban, úgy panaszát az alábbi módokon és elérhetőségeken terjesztheti elő: 

Szóban: 
a) személyesen bármelyik DECATHLON magyarországi áruházban az adott áruház nyitvatartási 
idejében; vagy 
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b) személyesen a DECATHLON székhelyén munkanapokon 9:00-16:00 között (2040 Budaörs, 
Baross u. ); vagy 
c) telefonon keresztül a központi ügyfélszolgálat (06 1 920 1020) nyitvatartási idejében H-Szo 9:00-
20:00, V: 10:00-18:00-ig 

Írásban: 
a) postai úton (2040 Budaörs, Baross u. 146); 
b) elektronikus levélben (ugyfelszolgalat@decathlon.com); 
c) DECATHLON magyarországi áruházában, a Regisztrálók könyvébe tett írásbeli panasszal 
nyitvatartási időben. 

Az írásbeli panaszokat DECATHLON a jogszabályban előírt 30 napon belül érdemben 
megválaszolja. Írásbeli panaszként kezeljük a fenti elérhetőségre küldött leveleket is. Üzleteinkben 
a fogyasztók számára mind a vásárlók könyvébe, mind más formátumban leadott írásbeli 
kifogásokat is panaszként kezelünk. A szóbeli panaszokat DECATHLON lehetőség szerint 
helyben, azonnal megoldja, s amennyiben ez nem lehetséges, akkor a szóbeli panaszról 
jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvet lehetőség szerint a fogyasztó egyetértése mellett véglegesíti 
és egy példányát a fogyasztónak átadja papír alapon, vagy elektronikus úton (e-mail). Amennyiben 
ez utóbbi nem lehetséges, akkor a jegyzőkönyvet legkésőbb a szóbeli panaszra adott válasszal egy 
időben küldi ki – legkésőbb a panasz beérkezésétől számított 30. napon. 

7. Amennyiben DECATHLON és Regisztráló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita 
tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva: 
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál: a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. 
Elérhetőségről bővebb tájékoztatás: http://jarasinfo.gov.hu/ 
Békéltetőtestület eljárásának kezdeményezése: e-mail címe: pmbekelteto@pmkik.hu Honlap címe: 
www.panaszrendezes.hu 

Budaörs, 2022 május 16. 

Tízpróba Magyarország Kft. 


