
RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT  
(Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi részvételi feltételeket!)  

Szervező adatai: 
név: Safari Park Kft.  
székhely: 2750 Nagykőrös, Szurdok dűlő 812.  
adószám: 13-09-209057  

A jelentkező tudomásul veszi, hogy a Szervező szervezésében megrendezésre kerülő, 2750 
Nagykőrös, Szurdok dűlő 812., „Richter Safari Park” alatti címen a szafarin csak a következő 
rendelkezések megtartása mellett vehet részt.  

A részvételi lapon feltüntetett adatokhoz képest bármely eltérés esetén a résztvevőért Szervező 
semmilyen felelősséget nem vállal.  

Részvétel feltételei:  

A jelentkező szavatol azért, hogy a jelentkezési lapon megadott adatai a valóságnak mindenben 
megfelelnek. A jelentkező hozzájárul, hogy a Szervező jogosult a szervezett szafarin készült fotókat 
tevékenysége népszerűsítésére honlapján és kiadványaiban feltüntetni, illetve felhasználni. 
Jelentkező a Ptk. 2:48. § (1) bekezdése alapján kifejezetten hozzájárul arca, megjelenése rögzítéséhez 
és közléséhez azzal, hogy személye kizárólag külön, kifejezett beleegyezésével nevesíthető. 
Jelentkező tudomásul veszi továbbá, hogy az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője 
térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási 
jogosultságot szerez. A készítő korlátozás nélkül jogosult a megjelenítés hasznosítására, 
felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, 
nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy részemre ezért bármilyen módon 
ellenszolgáltatást kellene nyújtania. Az előzően szerinti megjelenítés kapcsán jelentkező kifejezetten 
lemond arról, hogy igényt, vagy követelést támasszon Szervezővel, valamint a szafari szervezésében 
és megvalósításában részt vevő vállalkozókkal szemben.  

Résztvevő tudomásul veszi, hogy a szafari időtartama alatt, annak helyszínén ért esetleges sérülésért, 
megbetegedésért, balesetért, vagy anyagi kárért Szervezőt felelősség nem terheli.  

Résztvevő tudomásul veszi továbbá, hogy a szafari időtartama alatt és annak helyszínén a 
Szervezőnek vagy bármely más, a szafarin részt vevő, illetve kívülálló harmadik személynek általa 
okozott károkért a résztvevőt kár teljes összegének erejéig, teljes körű anyagi és erkölcsi felelősség 
terheli.  

A résztvevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szafari helyszíne a szervezők legmagasabb fokú 
odafigyelése és leg elvárhatóbb magatartása mellett is felveti a személyi sérülések és az anyagi károk 
lehetőségét. A Szervező mindent megtesz, hogy a tőle elvárható legmagasabb fokú odafigyeléssel a 
szafari helyszínét biztonságossá tegye, de révén, hogy vad állatokról van szó, ezt meghaladóan a 
szafarin bekövetkező esetleges személyi sérülésekért, vagy a résztvevő saját eszközeiben, értékeiben,  

ruházatában vagy gépjárművében bekövetkezett kárért a szervező semmilyen felelőséggel nem 
tartozik, felelősségét kifejezetten kizárja. A szafarin mindenki saját felelősségre vesz részt, a Szervező 
a részvételből eredő minden felelősségét teljes egészében kizárja.  



A Szervező kijelenti, hogy a szafarin dolgozó munkatársak, személyzet a tőlük elvárható gondossággal 
járnak el a szafari szervezésében és lebonyolításában. A fenti tájékoztatás tudatában résztvevő saját 
felelősségre vesz részt a szafarin, és saját felelősségére veszi igénybe a Szervező szolgáltatásait.  

Résztvevő tudomásul veszi, és beleegyezik, hogy a szafarit saját felelősségére folytathatja, ezért a 
Szervezőt semminemű jogellenesség nem terhelheti a szafarin felmerülő esetleges sérülések és károk 
vonatkozásában. Résztvevő tudomással bír arról, hogy a sértett beleegyezése a károkozás 
jogellenességének kizárását jelenti.  

A szafari helyszínére történő belépés kizárólag saját elhatározásból, saját felelősségre történik, 
minden résztvevő, legkésőbb a szafari területére való belépéssel elfogadja, és magára nézve 
kötelezőnek ismeri el a jelen szabályzatban foglaltakat. A szafari helyszínére való belépést követően a 
jelen szabályzat rendelkezéseinek nem tudása, ismeretének hiánya nem mentesít a benne foglalt 
előírások betartása alól.  

A résztvevő a szafari helyszínén fokozottan köteles a természeti értékek és az állatok egészségének 
óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításáról, illetve a szemeteléstől. A szafari ideje alatt és 
annak helyszínén a résztvevő köteles a Nemzetközi Cirkusz Bt. megbízásából a helyszínen dolgozó 
személyzettel messzemenőkig együttműködni, veszélyhelyzet esetén utasításait maradéktalanul 
követni.  

 


