VérCse szabályzat
Jelen szabályzat a VérCSe 100 Km-es túrán való indulást és teljesítést szabályozza. Hatályos
2019.10.07-től visszavonásig.
1. A VérCse túrán mindenki saját felelősségére vesz részt, a szervezőtől kártérítés semmilyen
jogcímen nem igényelhető.
2. A túra hossza 100 km és több mint 2500 méter szintemelkedést tartalmaz. Kifejezetten nehéz
és megterhelő még gyakorlott túrázók számára is. A túrán csak megfelelően felkészült,
térképkezelésben jártas, tájékozódásban gyakorlott személyek indulhatnak.
3. Az induló tudomásul veszi, hogy a túrán nincs ellátás, nincs seprű. A váratlan helyzeteket
saját erejéből kell megoldania, külső segítségre nem számíthat.
4. Az indulás előfeltétele a VérKör teljesítése (www.verkor.hu).
5. Regisztrálni és nevezni csak valós adatokkal lehet. Nem fogadjuk el pl. a becenevet, nem
valós telefonszámot. Nem valós adatokkal való regisztrációt és a az esetleges hozzá tartozó
teljesítéseket töröljük.
6. A nevezés után 15 napon belül meg kell kezdeni a túrát, különben a nevezés törlésre kerül.
7. Tilos elhagyni a turistautat, tilos rövidíteni.
8. A túra útvonalán kihelyezett QR kódokat le kell olvasni és megnyitni a honlapot. Csak a
megfelelő sorrendben történő leolvasás elfogadott.
9. Sikeres teljesítésnek minősül, ha a túrázó a megadott szintidőn belül végigmegy a kijelölt
pályán és közben az összes QR kódot leolvassa a megfelelő sorrendben.
10. Sikertelen teljesítés esetén az eredmények között megjelenik: „feladta” vagy a „szintidőn
kívül” megjegyzés. Az eredmények törlésére, módosítására nincs lehetőség.
11. Az idők utólagos módosítására, még technikai nehézségek esetén sincs lehetőség. A túra
folyamán regisztrált idők maradnak.
12. Sikeres teljesítés után a nevezési díjat át kell utalni 15 napon belül. Ha az összeg nem érkezik
meg a honlapon feltüntetett bankszámlára, az eredmények törlésre kerülnek.
13. A túrán megengedett a GPS használata. Mehet veled kísérő, frissíthet bárki, bárhol.
14. Szándékos csalás esetén a teljesítőt kizárjuk, eredményét töröljük. Ő többet nem teljesítheti
a túrát semmilyen formában sem.
15. Adatkezelés: a regisztrációnál megadott adatokat nem adjuk ki harmadik félnek. Nem
küldünk reklámokat. Az adatokat bizalmasan kezeljük, csak a túrával kapcsolatban használjuk
fel (Pl: érem kiküldése).
16. Óvást benyújtani kizárólag írásban lehetséges a verkor@verkor.hu E-mail címre, amire 72
órán belül válaszolunk.
17. A szervezők fenntartják a jogot, hogy rendkívüli esetben a szabályzattól eltérjenek.

18. A nevezéssel minden induló elfogadja a szabályzatban foglaltakat. Ezzel 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.

Elérhetőségeink:
web: www.vercse100.hu
E-mail: verkor@verkor.hu

