
A “Pécsvéradi Várkör” egyénileg teljesíthető túraútvonal 
SZABÁLYZATA

Érvényes 2019.08.01-től visszavonásig.

1. A túrára minden 18. életévét betöltött személy nevezhet. Fiatalabbak kizárólag
felnőtt kíséretében, azzal mindvégig együtt haladva teljesíthetik a távot.

2. Az induló tudomásul veszi, hogy a túrán nincs ellátás. A váratlan helyzeteket
saját erejéből kell megoldania, külső segítségre nem számíthat.

3. Az induló jelen szabályzat elfogadásával elismeri, hogy a túrán mindenki a saját
felelősségére  indul,  egészségi  állapota  megfelel  a  túrán  való  részvétel
feltételének.  Elfogadja  és  tudomásul  veszi,  hogy  a  túra  szervezői  a  túrán
bekövetkezett  belesetért  a  résztvevő  személyek  egészségkárosodásáért,
bármilyen  sérülésért  nem  felelnek,  a  túrával  összefüggésben  bekövetkezett
káresemény miatt kártérítésre nem kötelezhetőek.

4. A teljesítés módját nevezésnél kell kiválasztani. Ennek módosítása utólag, vagy
a túra közben nem lehetséges. A nevezés után 30 napon belül meg kell kezdeni a
túrát, különben a nevezés törlésre kerül.

5.  Az  útvonalat  az  óramutató  járásával  ellenkező  irányban  kell  bejárni.  A
teljesítőknek  végig  a  megadott  útvonalat  kell  követniük,  rövidíteni  tilos!
Segédeszközök  használata  (GPS,  térkép,  navigációs  szoftverek)  nemcsak
megengedett, de ajánlott.

6. A sikeres teljesítéshez a túra útvonalán kihelyezett QR kódok segítségével kell
bejelentkeznie a résztvevőknek,  a  nevezéskor  kapott egyéni  kódjukkal.   Csak a
megfelelő sorrendben történő bejelentkezés elfogadott. Az indúlóknak a teljesítés
módja  szerint  10  (túrázva),  illetve  5  óra  (futva)  áll  rendelkezésükre  az  első
bejelentkezéstől számolva.

8.  Amennyiben  a  résztvevő  nem  megfelelő  sorrendben,  vagy  nem  mindegyik
ponton  jelentkezik  be,  de  a  szintidőt  tartja,  kísérlete  “részleges  teljesítés”
eredménnyel zárul, és így jelenik meg a honlapon.



9.  Az  idők  utólagos  módosítására,  még  technikai  nehézségek  esetén  sincs
lehetőség. A túra folyamán regisztrált idők maradnak.

10. A szervezők az útvonalon bárhol ellenőrizhetik az indulót. Szándékos csalás
esetén a teljesítőt kizárjuk, eredményét töröljük. Ő többet nem teljesítheti a túrát
semmilyen formában sem.

11.  Sikeres  teljesítés  esetén  a  résztvevőnek  lehetősége  van  “teljesítési  díjat”
fizetnie, ezzel jogosult lesz a Várkör díjára (érem, vagy karkötő), illetve felkerül a
honlapra a sikeres teljesítők közé. 

12  A  regisztrációnál  megadott  adatokat  nem  adjuk  ki  harmadik  félnek.  Az
adatokat  bizalmasan  kezeljük,  csak  a  túrával  kapcsolatban  használjuk  fel.  A
résztvevők a nevezéssel hozzájárulásukat adják felsorolt  adataiknak a nyilvános
rajt-és  eredménylistákban  való  közléséhez.  A  regisztrált  felhasználók  bármikor
kérhetik személyes adataik törlését az adatbázisunkból. 
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