Varga Pincészet Kft.
“Egy kör a hegy körül - Virtuális Varga Futás” - részvételi szabályzat
Kérjük, figyelmesen olvasd át a részvételi szabályzatot!
1.) A részvételi szabályzat elfogadásáról
A Varga Pincészet Kft. (továbbiakban Szervező) által létrehozott “Egy kör a hegy körül Virtuális Varga Futás” esemény regisztráltjaként a jelen részvételi szabályzatban foglaltakat
a Résztvevő magára nézve kötelezően elfogadja és kötelezettséget vállal annak
betartására. Tudomásul veszi, hogy a regisztráción keresztül nevezett résztvevőkre a jelen
szabályzat hatálya kiterjed.
2.) Egészségi állapot
A Résztvevő kijelenti, hogy az “Egy kör a hegy körül - Virtuális Varga Futás” teljesítését
egészségesen, saját felelősségére vállalja. A 11,00 km távra mind fizikálisan, mind
mentálisan felkészülve indul, figyelembe véve az útvonal domborzati viszonyait. A táv
teljesítése közben, illetve azt követően a Résztvevő egészségügyi állapotában bekövetkező
állapotromlásért a Szervezőt nem terheli felelősség.
3.) Esemény időtartama
Az “Egy kör a hegy körül - Virtuális Varga Futás” eseményre a regisztrációs felület 2021.
július 9-től 2021. augusztus 31-ig aktív. A megjelölt időintervallumban beérkező regisztráció
és a nevezési díj megfizetését követően a Résztvevő 2021. szeptember 30. éjfélig bármelyik
napon teljesítheti a megjelölt távot.
4.) Regisztráció - Nevezési díj
A regisztráció https://vargabor.hu/vrun oldalon.
A nevezési díj: 999.-Ft, melyet a webshopon keresztül bankkártyás fizetés keretében lehet
befizetni.
5.) Díjazás
A 7.) pontban részletezett feltételek teljesítése mellett a Résztvevő jogosult átvenni a Varga
Pincészet Kft. által üzemeltetett Borboltban (8257 Badacsonyörs, Füredi út 49.) egy üveg
Aranymetszés Friss Irsai Olivér 0,75l száraz fehér bort, egy darab hűtőmágnest, egy darab
vászontáskát.
6.) Befizetett nevezés átruházása, lemondása
A regisztrációt visszavonni, a nevezést átruházni, a nevezési díjat visszafizetni a
Szervezőnek nem áll módjában! Kérünk, hogy a jelentkezést, és a nevezési díj megfizetését
ennek tudatában véglegesítsd!
7.) Táv teljesítése
A táv 11,00 km hosszú, kiindulási-, és érkezési pontja a Varga Pincészet által üzemeltetett
Borbolt (8257 Badacsonyörs, Füredi út 49.).
Résztvevő figyelembe veszi, hogy a táv teljesítése 157 m szintkülönbség megtételével jár. A
táv aszfalt-, és földúton (terepen) is fut. Résztvevő az 3.) pontban megadott időintervallumon
belül bármelyik napon és napszakban teljesítheti a távot. Résztvevő saját felelősségére

vállalja a táv teljesítését, különösen figyelembe véve fizikális és mentális állapotát, az
időjárási-, és terepviszonyokat.
Az útvonal: Badacsonyörs (Borbolt) nyugat felé indulva - Salföld - Ábrahámhegy Badacsonyörs (Borbolt)
Az “Egy kör a hegy körül - Virtuális Varga Futás” esemény teljesítésének feltétele bármely, a
futást GPS alapon mérő alkalmazás használata. A díj átvételének feltétele a futó alkalmazás
által igazolt teljesítés, melyet a Szervező által üzemeltetett Borboltban (8257 Badacsonyörs,
Füredi út 49.) kell bemutatni. Ezt követően a Borbolt munkatársa átadja az 5.) pontban
felsorolt termékeket.
8.) Forgalmi szabályok
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a verseny útvonala több helyen forgalom elől el nem
zárt közúton halad, mely szakaszokon a futás saját felelősségre történik! Ezeken a pontokon
a KRESZ alapján kialakított forgalmi rend van érvényben. Kérjük, hogy a saját biztonságod
érdekében az egyébként is kötelező szabályokat tartsd be! A Varga Pincészet Kft. mint az
esemény létrehozója nem vállal felelősséget azon következményekért, melyek abból
erednek, ha a Résztvevő figyelmen kívül hagyja az adott ponton érvényben lévő közúti
közlekedési szabályokat.
9.) Adatvédelem
A Résztvevő jelentkezéskor elküldött adatai a valóságnak megfelelnek, azok tárolásához és
felhasználásához az adatkezelési nyilatkozat elolvasásával hozzájárul. Az általa megadott
címre, telefonszámra a Varga Pincészet Kft. hírlevelet, szöveges tájékoztató üzeneteket és
további eseményekkel kapcsolatban leveleket küldhet.

