
Kerékpáros edzések házirendje 
 

 
 A foglalkozásokon csak egészséges gyermekek vehetnek részt. A Szülő/törvényes 

képviselő (továbbiakban Szülő) a program megkezdése előtt köteles erre vonatkozóan 
egészségügyi nyilatkozatot tenni. 

 Járványveszélyes időszakban a foglalkozások megkezdése előtt az 
Edző/oktató/szervező lázmérővel ellenőrzi az edzésen megjelent gyermekek 
testhőmérsékletét. Akinek a testhőmérséklete a normál értéken kívül esik (36-37 °C), 
az nem vehet részt a foglalkozáson. 

 A Szülő tudomásul veszi, hogy a Szervező nem vállalja az egyedi gondoskodást, illetve 
folyamatos felügyeletet igénylő gyermekek oktatását.  Amennyiben a Szülő előzetesen 
nem, vagy nem teljes körűen, illetve a valóságnak nem megfelelően tájékoztatja a 
Edzőt, azt semmiféle felelősség nem terheli. 

 Az edzéseken való részvétel feltétele a Jelentkezési lap című dokumentum 
maradéktalan kitöltése. A Szülő a jelentkezéssel elismeri, hogy a program részvételi 
feltételeit teljes körűen megismerte és elfogadta. 

 A Szülő tudomásul veszi, hogy a „Bringára fel” program magyar nyelven folyik. 
 A foglalkozásokon csak saját felszereléssel lehet részt venni. 
 A Szülő vállalja, hogy a gyermek méreteinek megfelelő kerékpáros sisakot, és 

testmagasságának megfelelő kerékméretű kerékpárt biztosít gyermeke számára. 
 A Szervező fenntartja a jogát, hogy a programot módosítsa (szabad kapacitás, időjárás 

stb. függvényében). 
 A szolgáltatás ellenértékét a mindenkori díjszabás alapján a Szülő helyben köteles 

készpénzben megfizetni.  
 A Szervező a Gyermek felügyeletéért felelősséget vállal, amely azonban nem terjed ki 

olyan esetekre, melyek a felügyelet körén kívül esnek (pl.: ruhaszakadás, stb.) vagy 
olyan esetekre, amikor a Gyermek az őt felügyelő pedagógus utasításait megtagadja. 
A Szülő tudomásul veszi, hogy a Szervező a Gyermek által hozott eszközökért, 
értékekért nem vállal felelősséget (pl. mobiltelefon, stb.) 

 Az esetlegesen bekövetkező sérülésekért, balesetekért a Szervező felelősséget nem 
vállal, ezekért kártérítési kötelezettség sem terheli. 

 Szülő vállalja, hogy a Gyermeket a programnak megfelelő öltözetben, a megjelölt 
érkezési időben és helyen az edzőnek átadja, és a program befejezésekor a megjelölt 
helyen és időben átveszi.  

 Szülő köteles a részvételi szándékot az Edzőnek legkésőbb az edzést megelőző 3 napig 
jelezni, hogy a Szervező biztosítani tudja a létszámnak megfelelő számú kísérőt.  

 Az edzések min. 3 fő jelenlétével kerülnek megtartásra, illetve a 6. gyermek után a 
Szervező további egy kísérőt biztosít. 

 A foglalkozásokon rágógumizni, szemetelni, alkoholt fogyasztani, dohányozni tilos! 
 

 
 

 


