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A MEDVE MATEK RENDEZVÉNYEK 

(TELJES GRÁF NONPROFIT KFT. 

ÉS 

A MATEMATIKA ÖSSZEKÖT EGYESÜLET) 

Általános Szerződési Feltételei 

(ÁSZF) 

 

 

 

A Teljes Gráf Nonprofit Kft. (székhely: 4028 Debrecen, Kétmalom utca 16., adószám: 29175712-1-09, 

cégjegyzékszám: 09-09-032648) és A Matematika Összeköt Egyesület (székhely: 4028 Debrecen, Laktanya u. 

40., adószám: 18518179-1-09, nyilvántartási szám: 09-02-4398, honlap: www.medvematek.hu) mint a Medve 

Matektáborok, a Medve Szabadtéri Matekversenyek, a Medve Matek GO matematikaversenyek, a Medve 

Matek Élménynap és esetleges más Medve Matek Esemény kizárólagos jogosultságú Szervezői, valamint a 

rendezvényekre jelentkezők és résztvevők között létrejött valamennyi szerződésre és a felek közötti összes 

nyilatkozatra irányadóak a jelen ÁSZF rendelkezései, a felek ellenkező értelmű írásbeli megállapodása hiányában. 

 

 

Jelen ÁSZF a megkötött egyedi szerződések és nyilatkozatok elválaszthatatlan részét képezi. 

 

A Medve Matek rendezvényeket a Teljes Gráf Nonprofit Kft. és A Matematika Összeköt Egyesület közösen 

szervezik (továbbiakban: lebonyolító szervezetek), így a rendezvények résztvevői (illetve kiskorúak nevében a 

nagykorú kapcsolattartóik) mindkét szervezettel szerződéses jogviszonyt hoznak létre. 

 

A jelentkezők és résztvevők a rendezvényre való jelentkezéssel, nevezéssel, regisztrálással elismerik, hogy a jelen 

ÁSZF rendelkezéseit megismerték, elolvasták, megértették, az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek 

elfogadták, arra észrevételt, ellenvetést nem tettek. 

 

 

Jelen ÁSZF nem tartalmaz a jelentkezőkre, nevezőkre és résztvevőkre egyoldalúan hátrányos megkülönböztetést. 

 

 

Az ÁSZF megtalálható az alábbi honlapon: https://medvematek.hu/data/altalanos-szerzodesi-feltetelek.pdf . 

 

 

-.- 

 

 

I. A Medve Szabadtéri Matekversennyel kapcsolatos rendelkezések: a rendezvénnyel kapcsolatban az 

aktuális versenykiírás és versenyszabályzat rendelkezéseit az aktuális évben a nevezők és résztvevők 

megismerték, azokat magukra nézve kötelezőnek ismerik el, azzal kapcsolatban észrevételt, kifogást, 

ellenvetést nem tettek. 

 

I.1. A Medve Szabadtéri Matekversenyeken a versenyzők csapatokban, állomásról állomásra vándorolva 

matematikai – logikai feladatokat oldanak meg. Az aktuális eseményekre vonatkozó konkrét, részletes 

szabályokat a mindenkor hatályos versenykiírás tartalmazza. 

I.2. A matekverseny helyszínén a verseny időtartama alatt a Teljes Gráf Nonprofit Kft. és A Matematika 

Összeköt Egyesület biztosítja a lebonyolításhoz szükséges eszközöket, engedélyeket és humán erőforrást. / 

Hangosítás, a terület használatának engedélye, mellékhelyiségek biztosítása, feladatlapok és állomástérkép 

rendelkezésre bocsátása, nagykorú feladatosztó munkatársak és önkéntes szervezők rendelkezésre állása, a 

verseny szabályszerű lebonyolítása és az eredmények végérvényes megállapítása./ 

I.3. A matekverseny helyszíne a versenyközpontból, a feladatosztó állomásokból, valamint az ezek által 

körülhatárolt területből áll. 

I.4. A lebonyolító szervezetek nem tudják garantálni, hogy a verseny helyszínéül szolgáló teljes terület a 

verseny ideje alatt kizárólag a rendezvény résztvevői számára használható (azaz a terület nem kerül lezárás alá). 

I.5. A matekverseny szabályszerű lebonyolításáért az aktuális verseny versenyigazgatója felelős. A 

versenyigazgató kizárólagos döntési jogköre a verseny felfüggesztéséről, vagy leállításáról (pl. időjárási 

http://www.medvematek.hu/
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esemény) szóló döntés. A versenyigazgató a Teljes Gráf Nonprofit Kft-vel ilyen irányú megállapodást kötött 

személy, ilyen megállapodás hiányában pedig a Teljes Gráf Nonprofit Kft. ügyvezetői. 

I.6. A lebonyolító szervezetek minden tőlük elvárhatót megtesznek a versenyzők biztonsága érdekében, 

ugyanakkor a verseny időtartama alatt bekövetkezett balesetekért, sérülésekért, eltévedésekért, eltűnésekért, 

elveszett személyes tárgyakért semminemű felelősséget nem vállalnak. 

I.7. A lebonyolító szervezetek kijelentik, hogy a jelentkezők, résztvevők számára a verseny szervezése és 

lebonyolítása tekintetében az idevonatkozó mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak. 

I.8. A lebonyolító szervezetek a matekversenyek helyszínét úgy jelölik ki, hogy azon kiskorúak is tudjanak 

gyalogosan biztonságosan közlekedni.  Nagy gépjárműforgalmú út a versenyhelyszínt nem keresztezheti. 

I.9. A lebonyolító szervezetek nem biztosítják a kiskorú versenyzők állandó felügyeletét a verseny ideje alatt 

sem, különös tekintettel a versenyzők feladatosztó állomások közötti mozgására. 

I.10. A verseny ideje alatt a kiskorú versenyző felügyeletét a versenyző csapatának nagykorú kapcsolattartója 

(az ő személyes jelenlétének hiányában szülő, illetve gyámhatóság a vonatkozó hatályos felügyeleti 

jogszabályok szerint) látja el.  

I.11. A kiskorú versenyzők számára a felügyeletet ellátó személy biztosíthatja a lehetőséget arra, hogy a 

versenyző – csapattársaival együtt – közvetlen felnőtt kíséret nélkül mozogjon gyalogosan a feladatosztó 

állomások között, a verseny helyszínét el nem hagyva. 

I.12. A versenyző csak a mindenkor hatályos regisztrációs eljárás elvégzésével és a nevezési díj megfizetése 

ellenében vehet részt a matekversenyen. 

I.13. A versenyző nevezését kizárólag nagykorú kapcsolattartó végezheti el. Egy kapcsolattartó több versenyzőt 

(és több csapatot is) is benevezhet a versenyre. 

I.14. A versenyre történő nevezés csak a nevezési díj megfizetésével érvényes és hatályos. Amennyiben az adott 

versenynek felső létszámkorlátja van, úgy a létszámkorlát elérése esetén azok a jelentkezők, akik még nem 

fizették be a nevezési díjat, előzetes felszólítás nélkül is törölhetők a jelentkezők névsorából a lebonyolító 

szervezetek által. Ez alól kivételt képeznek a pedagógusok, akik számára a nevezés díjtalan, így nem is kötődik 

pénzügyi teljesítéshez. 

I.15. A versenyző bármely okból történő távolmaradása esetén a lebonyolító szervezetek semmilyen mértékű és 

formájú visszatérítésre, díjvisszafizetésre nem kötelesek. Távolmaradásnak tekintendő, ha a versenyző a verseny 

megkezdésekor nincs a megfelelő helyszínen. 

I.16. Amennyiben az adott versenykiírásban egy adott versenyhez esőnap (vagy eső esetére alternatív helyszín)  

is jelölve van, akkor a lebonyolító szervezetek kizárólagos joga annak eldöntése, hogy az időjárási előrejelzések 

függvényében egy esőnapra (vagy alternatív helyszínre) áthelyezze a versenyt, vagy azt esetleg még tovább 

csúsztassa. Amennyiben a lebonyolító szervezetek akként döntenek, hogy az összes esőnap alkalmatlan a 

verseny lebonyolítására, akkor az adott tanévben legkésőbb június 30-ig megrendezi a versenyt egy olyan napon, 

amely a lebonyolító szervezetek döntése szerint megfelelő az adott helyszínen. Akkor tehát, ha az adott tanévben 

legkésőbb június 30-ig a versenykiírásban meghirdetett helyszínen (illetve alternatív helyszínen) megrendezésre 

kerül a szóban forgó verseny, akkor a befizetett nevezési díjak semmilyen mértékben és formában nem járnak 

vissza.  

I.17. Abban az esetben, ha az adott versenynapon a verseny kezdete után a versenyt bármely körülmény miatt 

félbe kell szakítani, le kell állítani, be kell fejezni, úgy a lebonyolító szervezetek csak akkor kötelesek 

visszafizetni nevezési díjat, ha a félbeszakítás egyértelműen a lebonyolító szervezeteknek felróható, bizonyított 

okból történt. Amennyiben viszont a fenti okok miatt a versenyidő a versenykiírásban meghirdetettnél rövidebb, 

de a verseny eredményét és a versenyző csapatok rangsorát a befejezés pillanatában kiértékelhető állás szerint a 

lebonyolító szervezetek meg tudják állapítani, úgy nevezési díj semmilyen mértékben és formában nem jár 

vissza. 

I.18. Amennyiben nevezésidíj-visszatérítés merül fel a fenti szabályozás mellett, úgy a lebonyolító szervezetek a 

visszatérítést az aktuális tanév végétől számított 30 napon belül teljesítik. 

I.19. A lebonyolító szervezetek minden tőlük elvárhatót megtesznek annak érdekében, hogy a versenyzők az 

általuk bediktált eredmények függvényében a megfelelő állomást keressék fel a verseny során. Amennyiben 

utólag kiderül, hogy a szervezőknek felróhatóan téves állomás irányába haladt tovább a versenyzői csapat, akkor 

a versenyzői csapat és annak kapcsolattartója óvással élhet a lebonyolító szervezetekhez a verseny vége után 48 

órán belül e-mailben a lebonyolító szervezetek elérhetőségén. Helyszíni óvásra nincs lehetőség. Óvás akkor is 

kezdeményezhető, ha más szabálysértést vagy hátrányos megkülönböztetést vél tapasztalni egy versenyzői 

csapat. Ezen óvással kapcsolatos végérvényes döntést a lebonyolító szervezetek hozzák meg. 

I.20. A regionális fordulók legjobb versenyző csapatai bejutnak az adott évi versenysorozat országos döntőjébe. 

Az országos döntőbe jutás kritériumait a lebonyolító szervezetek határozzák meg, melyek a mindenkori 

versenykiírásban találhatók. A döntőbe jutott csapatokat a lebonyolító szervezetek az adott regionális forduló 
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eredményhirdetésekor hirdetik ki. Egyedi elbírálású esetben a lebonyolító szervezetek kizárólagos jogköre 

egyedi döntést hozni arról, hogy az országos döntőbe további versenyzői csapatok is meghívást kapjanak. 

I.21. Amennyiben a versenyzők részéről etikátlan vagy csalárd magatartást tapasztalnak a szervezők, úgy a 

lebonyolító szervezetek kizárólagos joga a versenyzőket, csapatokat a ranglistán hátrébb sorolni, vagy az adott 

versenyből kizárni. 

 

II. A Medve Matek GO matematikaversennyel kapcsolatos rendelkezések: a rendezvénnyel 

kapcsolatban az aktuális versenykiírás és versenyszabályzat rendelkezéseit az aktuális évben a nevezők 

és résztvevők megismerték, azokat magukra nézve kötelezőnek ismerik el, azzal kapcsolatban 

észrevételt, kifogást, ellenvetést nem tettek. 

 

II.1. A Medve Matek GO matematikaversenyeken a versenyzők csapatokban, állomásról állomásra, 

okostelefonnal vándorolva matematikai – logikai feladatokat oldanak meg. Az aktuális eseményekre vonatkozó 

konkrét, részletes szabályokat a mindenkor hatályos versenykiírás tartalmazza. 

II.2. A versenyek „önkiszolgáló” jellegére tekintettel a versenyek helyszínein és időpontjaiban a 

lebonyolító szervezetek semminemű helyszíni jelenlétet, fizikai kitelepülést, eszközöket, humánerőforrást nem 

biztosítanak. Ettől csak egyedi, eseti megállapodással lehetséges eltérni.  

II.3. A verseny helyszíne a feladatosztó állomások által körülhatárolt területből áll. A területről a 

résztvevők elektronikus formában térképet kapnak, de a terület fizikailag nincs körbehatárolva. Az állomások 

vagy geolokáció alapján kereshetők fel (okostelefon és GPS segítségével), vagy kifüggesztett QR-kódokként 

üzemelnek. 

II.4. A lebonyolító szervezetek nem tudják garantálni, hogy a verseny helyszínéül szolgáló teljes terület 

a verseny ideje alatt kizárólag a rendezvény résztvevői számára használható (azaz a terület nem kerül lezárás 

alá). 

II.5. A verseny szabályszerű lebonyolításáért az aktuális verseny versenyigazgatója felelős. A 

versenyigazgató kizárólagos döntési jogköre a verseny felfüggesztéséről, vagy leállításáról szóló döntés. A 

versenyigazgató a Teljes Gráf Nonprofit Kft-vel ilyen irányú megállapodást kötött személy, ilyen megállapodás 

hiányában pedig a Teljes Gráf Nonprofit Kft. ügyvezetői. 

II.6. A lebonyolító szervezetek minden tőlük elvárhatót megtesznek a versenyzők biztonsága érdekében, 

ugyanakkor a verseny időtartama alatt bekövetkezett balesetekért, sérülésekért, eltévedésekért, eltűnésekért, 

elveszett személyes tárgyakért semminemű felelősséget nem vállalnak. 

II.7. A lebonyolító szervezetek kijelentik, hogy a jelentkezők, résztvevők számára a verseny szervezése 

és lebonyolítása tekintetében az idevonatkozó mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak. 

II.8. A lebonyolító szervezetek a versenyek helyszínét úgy jelölik ki, hogy azon kiskorúak is tudjanak 

gyalogosan biztonságosan közlekedni, illetve a veeseny informatikai rendszere biztonságosan üzemelhessen.  

Nagy gépjárműforgalmú út a versenyhelyszínt nem keresztezheti. Emellett lebonyolítók kijelentik, hogy a 

versenyhelyszínen a helyszín kijelölésekor 4G-hálózati lefedettség a Telekom, Telenor és Vodafone szolgáltatók 

hálózatán adott volt. Amennyiben a verseny helyszíne egy iskola területén belül (ill. annak udvarán) található, 

akkor a helyszínt kijelölő szervező (pedagógus) felelőssége a biztonságos mozgás és az internetelérés lehetősége 

meglétének szavatolása. 

II.9. A lebonyolító szervezetek nem biztosítják a kiskorú versenyzők felügyeletét a verseny ideje alatt, 

így felügyelet hiányából fakadóan semminemű felelősséget nem vállalnak. 

II.10. A lebonyolító szervezetek igyekeznek úgy meghatározni a versenyzői és kapcsolattartói nevezések és 

igények alapján a konkrét versenyidőpontokat, hogy a versenyek helyszínein ne gyűljön össze olyan sok 

személy, amely a (köz)területen való szabad mozgást akár a versenyzők, akár más járókelők számára 

látványosan akadályozná. A jelenlévő járókelők nagyságrendjére azonban a lebonyolító szervezetek nincsenek 

hatással, így garanciát a fentiekre nem vállalnak. 

II.11. A verseny ideje alatt a kiskorú versenyző felügyeletét a versenyző csapatának nagykorú kapcsolattartója 

(az ő személyes jelenlétének hiányában szülő, illetve gyámhatóság a vonatkozó hatályos felügyeleti 

jogszabályok szerint) látja el.  

II.12. A kiskorú versenyzők számára a felügyeletet ellátó személy biztosíthatja a lehetőséget arra, hogy a 

versenyző – csapattársaival együtt – közvetlen felnőtt kíséret nélkül mozogjon gyalogosan a feladatosztó 

állomások között, a verseny helyszínét el nem hagyva. 

II.13. A versenyző csak a mindenkor hatályos regisztrációs eljárás elvégzésével és a nevezési díj megfizetése 

ellenében vehet részt a versenyen. 

II.14. A versenyző nevezését kizárólag nagykorú kapcsolattartó végezheti el. Egy kapcsolattartó több versenyzőt 

(és több csapatot is) is benevezhet a versenyre. 
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II.15. A versenyre történő nevezés csak a nevezési díj megfizetésével érvényes és hatályos. Amennyiben az 

adott versenynek felső létszámkorlátja van, úgy a létszámkorlát elérése esetén azok a jelentkezők, akik még nem 

fizették be a nevezési díjat, előzetes felszólítás nélkül is törölhetők a jelentkezők névsorából a lebonyolító 

szervezetek által. Ez alól kivételt képeznek a pedagógusok, akik számára a nevezés díjtalan, így nem is kötődik 

pénzügyi teljesítéshez. 

II.16. A versenyző bármely okból történő távolmaradása esetén a lebonyolító szervezetek semmilyen mértékű és 

formájú visszatérítésre, díjvisszafizetésre nem kötelesek. Távolmaradásnak tekintendő, ha a versenyző a verseny 

megkezdésekor nincs a megfelelő helyszínen. 

II.17. Amennyiben egy adott versenyidőponthoz a lebonyolító szervezetek, valamint a versenyzők 

kapcsolattartói esőnapban (vagy eső esetére alternatív helyszínben) is megállapodtak, akkor a lebonyolító 

szervezetek kizárólagos joga annak eldöntése, hogy az időjárási előrejelzések függvényében egy esőnapra (vagy 

alternatív helyszínre) áthelyezze a versenyt, vagy azt esetleg még tovább csúsztassa. Amennyiben a lebonyolító 

szervezetek (az érintett versenyzők kapcsolattartóival való konzultáció után) akként döntenek, hogy az összes 

esőnap alkalmatlan a verseny lebonyolítására, akkor az adott tanévben legkésőbb június 30-ig meg kell rendezni 

a versenyt egy olyan napon, amely a lebonyolító szervezetek döntése szerint megfelelő az adott helyszínen. 

Akkor tehát, ha az adott tanévben legkésőbb június 30-ig a versenykiírásban meghirdetett helyszínen (illetve 

alternatív helyszínen) megrendezésre kerül a szóban forgó verseny, akkor a befizetett nevezési díjak semmilyen 

mértékben és formában nem járnak vissza.  

II.18. A versenyhelyszínen létrejövő tömeg / egyéb rendezvény / lezárás / egyéb előre nem látható körülmény 

esetén, amennyiben a körülmény a verseny lebonyolíthatóságát ellehetetleníti, a jelenlévő versenyzők nagykorú 

csapatvezetői / kapcsolattartói kötelesek értesíteni a lebonyolító szervezeteket a körülményről. Ha a verseny 

lebonyolítása adott helyen és időben külső körülmény miatt valóban ellehetetlenül, akkor új (pót) időpontot 

(szükség esetén alternatív helyszínt) biztosítanak a lebonyolító szervezetek az érintett versenyzők számára. 

II.19. A Medve Matek GO rendezvények esetében a „megrendezésre kerülés” alatt azt kell érteni, hogy a 

lebonyolító szervezetek a benevezett versenyzőknek egy adott időintervallumban lehetőséget biztosítanak a 

verseny internetes rendszerébe való belépésre, s így a verseny teljesítésére. A lebonyolító szervezetek mindent 

megtesznek, hogy az időpont minden érintett számára megfelelő legyen és a versenyt le lehessen bonyolítani az 

adott tanévben legkésőbb június 30-ig. Azonban a fentebbi pontokban taglaltakat mind a lebonyolító 

szervezetek, mind a versenyzők nagykorú kapcsolattartói, mind maguk a versenyzők magukra nézve 

kötelezőnek ismerik el. Így a versenyzők nagykorú kapcsolattartói kifejezetten elismerik, hogy a verseny 

megrendezhetősége kapcsán a „megfelelő körülmény” megítélésében a végső döntési jog a lebonyolító 

szervezetknél van. Vitás esetekben a felek törekednek a kölcsönös megértésre és rugalmasságot tanúsítanak. 

II.20. Abban az esetben, ha az adott versenynapon a verseny kezdete után a versenyt bármely körülmény miatt 

félbe kell szakítani, le kell állítani, be kell fejezni, úgy a lebonyolító szervezetek csak akkor kötelesek 

visszafizetni nevezési díjat, ha a félbeszakítás egyértelműen a lebonyolító szervezeteknek felróható, bizonyított 

okból történt. Amennyiben viszont a fenti okok miatt a versenyidő a versenykiírásban meghirdetettnél rövidebb, 

de a verseny eredményét és a versenyző csapatok rangsorát a befejezés pillanatában kiértékelhető állás szerint a 

lebonyolító szervezetek meg tudják állapítani, úgy nevezési díj semmilyen mértékben és formában nem jár 

vissza. 

II.21. Amennyiben nevezésidíj-visszatérítés merül fel a fenti szabályozás mellett, úgy a lebonyolító szervezetek 

a visszatérítést az aktuális tanév végétől számított 30 napon belül teljesítik. 

II.22. A verseny informatikai rendszere garantálja, hogy a versenyzők az általuk a telefonban rögzített 

eredmények függvényében a megfelelő állomást keressék fel a verseny során. A versenyzői elgépelésekért és az 

ebből fakadó esetleges hátrányokért a lebonyolító szervezetek nem vállalnak felelősséget. 

II.23. A lebonyolító szervezetek garanciát vállalnak arra, hogy a verseny során a verseny informatikai rendszere 

működőképes. Amennyiben az informatikai rendszerben (szerveroldalon) olyan súlyos probléma lépne fel a 

verseny során, ami megakadályozza a verseny folytatását, úgy a lebonyolító szervezetek díjmentesen 

pótidőpontot biztosítanak a versenyzésre az érintettek számára. Amennyiben egy esetleges informatikai vagy 

áramellátási hiba nem róható fel a lebonyolító szervezeteknek (pl. mobilinternet/térerő ideiglenes hiánya, 

versenyzői telefon akkumulátorának lemerülése stb.), akkor az újbóli versenyzési lehetőséget a lebonyolító 

szervezetek nem tudják biztosítani, ezért kérjük, minden versenyzőnek kötelessége meggyőződjnie a stabil 

internetkapcsolatról, valamint telefonja akkumulátorának feltöltöttségéről. 

II.24. Amennyiben a verseny során egy csapatot a csapat vagy annak kapcsolattartójának véleménye szerint a 

szervezőknek felróható hátrány ért, akkor a versenyzői csapat és annak kapcsolattartója óvással élhet a 

lebonyolító szervezetekhez a verseny vége után 48 órán belül e-mailben a lebonyolító szervezetek elérhetőségén. 

Helyszíni óvásra nincs lehetőség. Ezen óvással kapcsolatos végérvényes döntést a lebonyolító szervezetek 

hozzák meg. 



5. oldal a 6 oldalból 

 

II.25. A regionális fordulók legjobb versenyző csapatai bejutnak az adott évi versenysorozat országos döntőjébe. 

Az országos döntőbe jutás kritériumait a lebonyolító szervezetek határozzák meg, melyek a mindenkori 

versenykiírásban találhatók. A döntőbe jutott csapatokat a lebonyolító szervezetek a regionális fordulók 

eredményhirdetésekor hirdetik ki. Egyedi elbírálású esetben a lebonyolító szervezetek kizárólagos jogköre 

egyedi döntést hozni arról, hogy az országos döntőbe további versenyzői csapatok is meghívást kapjanak. 

II.26. Amennyiben a versenyzők részéről etikátlan vagy csalárd magatartást tapasztalnak a szervezők, úgy a 

lebonyolító szervezetek kizárólagos joga a versenyzőket, csapatokat a ranglistán hátrébb sorolni, vagy az adott 

versenyből kizárni. 

 

 

III. A Medve Matektáborokkal kapcsolatos rendelkezések: az évente a Medve Matek honlapján több 

alkalommal kibocsátott táborkiírás és részvételi szabályzat rendelkezéseit az aktuális évben 

jelentkezők, résztvevők megismerték, azokat magukra nézve kötelezőnek ismerik el, azzal kapcsolatban 

észrevételt, kifogást ellenvetést nem tettek. 

 

III.1. A Medve Matektábor többnapos, oktató-tehetséggondozó esemény, napi legalább hatórányi szakmai 

jellegű foglalkozással és versennyel, valamint szabadidős programokkal. 

III.2. A tábor helyszínén a tábor időtartama alatt a lebonyolító szervezetek biztosítják a lebonyolításhoz 

szükséges eszközöket, engedélyeket és humán erőforrást, illetve vállalják a kiskorú táborlakók felügyeletét, 

amennyiben azok szülei nyilatkozatot tettek arról, hogy a gyermek betartja a tábor házirendjét. 

III.3. A tábor helyszíne egy jól körülhatárolt terület (ifjúsági tábor, diákotthon vagy kollégiumi épület udvarral), 

melyet a kiskorú táborozók a táborba való érkezéstől a táborból való távozásig csak nagykorú táborszervező 

felügyelete mellett hagyhatnak el. 

III.4. A tábor zökkenőmentes lebonyolításáért az aktuális tábor táborvezetője felelős. A táborvezető a Teljes 

Gráf Nonprofit Kft-vel ilyen irányú megállapodást kötött személy, ilyen megállapodás hiányában pedig a Teljes 

Gráf Nonprofit Kft. ügyvezetői. 

III.5. A Medve Matektáborban csak a szülő által személyesen kitöltött és aláírt Részvételi engedéllyel, valamint 

Szülői nyilatkozattal tartózkodhatnak kiskorú táborozók. A Részvételi engedély aláírásával a szülő vállalja, hogy 

gyermeke betartja a tábor – a szülők számára is nyilvános és megismert – házirendjét, a Szülői nyilatkozatban pedig 

a szülő felelősséggel kijelenti, hogy gyermeke egészséges és nem szenved fertőző betegségben. 

III.6. A Medve Matektáborban a nagykorú táborszervezők jelenléte folyamatos, éjjel-nappal lehetőség van a 

szervezőkhöz fordulni, akik legjobb tudásuk szerint intézkednek. 

III.7. A táborozó kiskorú által elkövetett házirendsértésért, szabálysértésért, jogsértésért a felelősség a szülőt 

terheli, amennyiben a kiskorú személy a vonatkozó törvényi szabályozás értelmében nem vonható közvetlenül 

felelősségre.  

III.8. A lebonyolító szervezeteknek illetve a táborszervezőknek felróható jogsértésért a felelősség az adott 

jogsértést elkövető szervezőt terheli. 

III.9. A táborba való jelentkezés a részvételi díj első részletének a Teljes Gráf Nonprofit Kft. számára történő 

megfizetésével válik érvényessé. Amennyiben a tábor eléri létszámkorlátját, a jelentkezések időrendbe rendezésekor 

is a befizetés időpontja az irányadó. 

III.10. A részvétel lemondása esetén a befizetett részvételi díjat vagy részvételidíj-részletet a következő szabály 

szerint fizet vissza a Teljes Gráf Nonprofit Kft.: a tábor kezdő napjától számítva 30 napos vagy azt megelőző 

lemondás esetén a teljes addig befizetett összeget a lemondástól számítva 30 napon belül visszatérítjük; 30-15 nappal 

korábbi lemondás esetén a befizetett összeg 50%-át fizeti vissza a Teljes Gráf Nonprofit Kft. (30 napon belül); a 

kezdő dátumtól számítva 15 napon belüli lemondás esetén az addig befizetett összegből nincs mód visszafizetésre, 

mert a Teljes Gráf Nonprofit Kft ekkorra már rendezte a szálláshely felé felmerült tartozását az addig lekötött 

létszámra. Vis maior esetben (pl. betegség, előre nem látható körülmények miatti lemondás) új táborozó felkeresését 

javasoljuk. 

III.11. A táborok részvételi díjaival, kedvezményrendszerével és díjfizetési ütemezésével kapcsolatban a fent 

leírtakkal együtt a mindenkori táborkiírásokban foglalt információk az irányadók. 

 

 

IV. Az esetenként megrendezendő Medve Matek Élménynap és más Medve Matek Esemény kapcsán 

felmerülő rendelkezések: a rendezvények kiírását, részvételi szabályzatát a jelentkezők, résztvevők 

megismerték, magukra nézve kötelezőnek ismerik el, azzal kapcsolatban észrevételt, kifogást, 

ellenvetést nem tettek.  

 



6. oldal a 6 oldalból 

 

IV.1. A lebonyolító szervezetek minden, kiskorúaknak is szóló, kiskorúak részvételével zajló programjának 

helyszínét és időpontját úgy alakítják ki, hogy az megfelelő legyen kiskorú résztvevők számára is. 

 

IV.2. A lebonyolító szervezetek ezeken az eseményeken (a Medve Matektáborok kivételével) kiskorú 

gyermekek felügyeletét nem végzik, csak a nekik szóló programokat biztosítják. 

 

Egyéb rendelkezések 

 

A fent említett kiírások és részvételi-, illetve versenyszabályzatok az ÁSZF mindenkori aktualizált tartalmát, részét 

képezik. 

 

A. A Felek rögzítik, hogy akár nevezési díjas, akár részvételi díjas, akár ingyenes az esemény, a részvételi 

nyilatkozatok tartalmával egyezően a Szervező kizárja a felelősségét mindennemű károkozásért, kivéve a 

Ptk. 6:526.§ szerinti esetet, amennyiben a Szervező károkozásért való felelősségét jogerős bírósági ítélet 

megállapítja. 

 

B. A Felek egyező akarattal elfogadják, hogy a díjbefizetési, elszámolási, esetleges díjvisszafizetési határidők 

és módozatok tekintetében a mindenkori aktuális rendezvénykiírás előírásai az irányadóak. 

 

C. A jelentkezők, nevezők, regisztrálók és résztvevők személyes adatait, egészségügyi nyilatkozatait,a 

házirendet illetve rendszabályokat elfogadó nyilatkozatait, valamint egyéb személyes, illetve Szülői 

nyilatkozatait, Részvételi engedélyeit a vonatkozó adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeli és tárolja a 

Szervező (egyesület). 

 

D. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.6:77.- 6:81.§, illetve az elektronikus úton történő 

szerződéskötés szabályairól szóló Ptk.6:82. – 6.85.§ rendelkezései az irányadóak. 

 

E. A Teljes Gráf Nonprofit Kft. és A Matematika Összeköt Egyesület által szervezett minden esemény, 

rendezvény tekintetében esetlegesen felmerülő vitás kérdésben a felek mindenkor a békés, peren kívüli 

megegyezésre törekednek, amennyiben pedig ez nem vezet eredményre, úgy a felek kikötik hatáskörtől 

függően a Debreceni Járásbíróság, illetve a Debreceni Törvényszék alávetéses kizárólagos illetékességét. 

 

 

 

Érvényes: 2021. április 12-től 

 

Teljes Gráf Nonprofit Kft. 

A Matematika Összeköt Egyesület 


