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Megjegyzés: a regisztrációs díj részvételi díjat nem tartalmaz.
A 4x200m váltón való részvétel ingyenes. A csapattagok csak a verseny napján léphetnek be a verseny
területére.
8. Nyilatkozat
'Kijelentem, hogy jó egészségi állapotban vagyok, és a nevezett versenyszámokra megfelelően felkészültem. Tudomásul veszem, hogy a VB
során vagy azzal összefüggésben engem vagy a tulajdonomat ért sérülés, veszteség vagy kár miatt nem vonható felelősségre a WMA, a
Szervező Bizottság, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség, az ügyintézők, versenybírók, önkéntesek, valamint a technikai illetve egészségügyi
személyzet. Hozzájárulok, hogy a nevemet, hangomat, fényképemet, illetve a jelen űrlapon tárolt összes adatot ellenszolgáltatás nélkül,
szabadon felhasználhassák a híradásokban, tudósításokban, promócióban, hirdetésekben, vagy a versennyel kapcsolatosan bármi más
célra'.

9. DOPPINGTESZT HOZZÁJÁRULÁS ÉS NYILATKOZAT
'A 6.WMA Fedettpályás Atlétika VB (Budapest) versenyzőjeként tudomásul veszem, hogy a versenyen doppingteszt a WMA/IAAF
doppingellenes
előírásai és szabályai
szerint történik,
és hozzájárulok, űrlapon
hogy a szóban
forgó versenyen
ellenőrzésnek
vessenek alá'.
FONTOS:
A doppingtesztre
kijelölt Versenyzőknek
a doppingellenőrző
fel kell sorolniuk
az általuk
szedett gyógyszereket.
A
Szabályzatban felsorolt tiltott szerrel élő versenyzőnek a WMA Doppingellenes- és Orvosi Bizottságához kell folyamodnia Terápiás
Alkalmazási Kivételért (Therapeutic Use Exemptions, TUE). Amennyiben a kérelmet elutasították, a tiltólistás szert nem szabad használnia a
versenyzőnek, őt doppingtesztnek kell alávetni, és ha a teszt pozitív, a versenyző kizárható a versenyből. Kérjük vegye figyelembe, hogy a
TUE igazoláson kívül semmilyen más orvosi igazolást nem áll módunkban elfogadni! Akinek TUE igazolása van, annak mindig bizonyításra
alkalmas állapotban magánál kell tartania azt, és doppingteszt alkalmával a Dopping Ellenőrző Központban fel kell mutatnia. A tiltott szerek
és a Doppingellenes eljárás leírása megtalálható az IAAF (www.iaaf.org) és a WMA (www.world-masters-athletics.org) weboldalán, valamint
a helyi IAAF tagszervezetnél.

10.
BEFIZETÉSEK
A díjakat
a nevezéssel együtt online lehet rendezni a Szervező Bizottság vagy a Nemzeti Szövetség felé banki utalással vagy
hitelkártyával.
Minden befolyt összegnek meg kell jelennie a Budapesti Szervező Bizottság számláján 2014. február 15-ig..
A Nemzeti Szenior (Veterán) Szövetségnek jóvá kell hagynia a kinyomtatott és az online felvitt nevezéseket, valamint a nekik
átadott kinyomtatott nevezéseket és díjakat a Szervező Bizottsághoz kell eljuttatnia. (1)

11.
A NEVEZÉSI
ADATOK
ÉSaAZ
EGÉSZSÉGÜGYI
INFORMÁCIÓK
ADATBÁZISBAN
TÁROLÁSÁRÓL
MintNYILATKOZAT
a verseny résztvevője
hozzájárulok,
hogy
WMA
a nevezéssel kapcsolatos
adataimat
és az átadott VALÓ
egészségügyi
információkat a WMA
Regisztrációs Adatbázisában tárolja annak érdekében, hogy saját regisztrációs kártyával lássanak el, megkönnyítsék az esetleges
sürgősségi orvosi ellátást, fel tudják velem venni a kapcsolatot a WMA-n, a Nemzeti Szövetségen, vagy a Szervező Bizottságon keresztül,
kizárólag a szóbanforgó verseny idejére.

DÁTUM

A VERSENYZŐ ALÁÍRÁSA

Ezt az űrlapot és a részvételi díjakat a Nemzeti Szövetséghez/WMA tagszervezethez kell eljuttatni. (kinyomtatott regisztráció)

REGISZTRÁCIÓS HATÁRIDŐ: 2014. február 03.
“Az Online rendszer aznap kerül lezárásra”
A NEMZETI SZÖVETSÉG ALÁÍRÁSA VAGY BÉLYEGZŐJE
DÁTUM

ALÁÍRÁS

12. BANKI ADATOK
A díjakat átutalással vagy hitelkártyával is lehet rendezni.
A Szervező Bizottság bankszámla adatai a részvételi díjak számára:

IBAN EUR: HU58 1030 0002 2031 5870 4882 0026
Swift: MKKBHUHB
WMA 2014 LOC
Cím: 1146 Budapest, Istvánmezei Út 1-3.
Email: info@budapest2014.hu
A REGISZTRÁCIÓ TÖRLÉSE
A regisztrációs határidő után nem áll módunkban semmilyen díjat sem visszatéríteni.
Egyetlen kivétel, ha egészségi okokból, orvosi igazolás ellenében mondja valaki vissza a regisztrációt.

Orvosi ellátás
Erősen javasolt minden versenyzőnek beteg-és balesetbiztosítás megkötése.
A versenyzők számára orvosi ellátást biztosítunk.

Egészségi állapot
Név:
Ország:
JELEN SZAKASZ KITÖLTÉSE OPCIONÁLIS, A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓKAT KIZÁRÓLAG AZ ORVOSI SZEMÉLYZET LÁTHATJA

Jelen információ az Ön orvosi ellátását szolgálja, különösen ha komoly egészségi problémái vannak.
Jelenleg részesül rendszeres orvosi elllátásban?

Igen (

)

Nem (

)

Allergiás valamire? (gyógyszer, élelmiszer, rovarcsípés, stb)?

Igen (

)

Nem (

)

Állt orvosi ellátás alatt, vagy voltak egészségi problémái?

Igen (

)

Nem (

)

(

) Szív (keringési) betegség

(

) Szívroham

(

) Tüdő (légzőszervi) megbetegedés

(

) Tudatzavar

(

) Vesebetegség

(

) Májbetegség

( ) Alacsony vagy magas vércukorszint (Diabetes)
( ) Műtét vagy komolyabb sérülés a közelmúltban, vagy
bármi más egészségi probléma

Leírás:

EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT – RÉSZLETEK
( ) Allergia. Mire?

(

) Vesebetegség

( ) Csontritkulás
(Osteoporosis)

(

) Keringési megbetegedés

(

) Májbetegség

(

) Magas vérnyomás

(

) Mozgásszervi betegség

(

) Angina/Mellkasi fájdalom

(

) Neurológiai betegség

(

) Infarktus/Szívroham

(

) A vérképzés zavarai

(

) Koszorúér-betegség

(

) Fehérvérűség/Leukemia

(

) Szívritmus-zavar

(

) Magas thrombocyta szám

(

) Pacemaker

(

) Alacsony thrombocyta szám

(

) Fertőző betegségek

(

) Szívműtét

(

) Bypass/Koszorúér műtét

(

) Szívbillentyű műtét

(

) Veleszületett szívhiba

(

) Egyéb

(

) Cukorbetegség/Diabetes

(

) Insulin kezelés

(

) Egyéb kezelés

Egyéb egészségi probléma, műtét a közelmúltban. Kezelőorvos neve,
címe, telefonszáma, Email címe:

Sürgősségi esetben értesítendő:

(Kérjük sorolja fel)

(

) Hypoglykémia (alacsony vércukorszint)

(

) Tüdőbetegség

(

) Asthma

(

) Tüdőtágulat/Emphysema

Szedett gyógyszerek (név és adagolás):

( ) Egyéb

Sérülés esetén orvosi ellátást _kérek / _nem kérek

Tanúsítom, hogy a felsorolt információk megfelelnek a valóságnak. Igazolom, hogy a jelen űrlap kitöltése után előforduló
egészségi probléma, esemény vagy komplikáció tényéről beszámolok a Szervező Bizotttság egészségügyi szolgálatának.
Tanúsítom, hogy az egészségi problémáim orvosi felügyelet alatt állnak, és hogy kezelőorvosom tudtával és jóváhagyásával
veszek részt a WMA Fedettpályás Világbajnokságon.

Dátum:

Aláírás:

Technikai Információs Centrum (TIC)
Budapestre érkezés után minden versenyzőnek és résztvevőnek jelentkeznie kell a TIC-ben, ahol
megkapják a versennyel kapcsolatos dokumentumokat és az egyéb szükséges információkat. A
regisztrációhoz fényképes igazolvány bemutatása szükséges.
A TIC a SYMA Csarnokban lesz megtalálható
(1146 Budapest, Dózsa György út 1.) , az alábbi időpontokban tart nyitva:
Március 23 – 24 : 08:00 – 20:00
Március 25 – 31: 07:00 – 22:00
Díjazás, eredményhirdetés
Az eredményhirdetéseket a SYMA Csarnokban fogják megtartani. Az első három helyezett
éremdíjazásban részesül, a döntők első nyolc helyezettje oklevelet kap. Az eredményhirdetések
után már nem lehet óvást benyújtani.
Szállás
A legjobb ajánlatok megtekintéséhez látogasson el a
Szálláslehetőségek széles skálája várja, igényeihez igazodva.

budapest2014.hu

weboldalra!

Szállásfoglalás törlése, fizetési feltételek
Foglalás törlése
A foglalások 100 %-a törölhető 2013. november 17. előtt.

A foglalások 50%-a törölhető 2013. december 17-ig. A 40% fölötti törlésekre díjat számolnak fel.

A foglalások 20%-a törölhető 2014. január 15-ig. A 20% fölötti törlésekre díjat számolnak fel.

A foglalások 3%-a törölhető 2014. március 03-ig. A 3% fölötti törlésekre díjat számolnak fel.
2014 március 4 után a foglalt szobák nem mondhatók díjmentesen vissza
Fizetési feltételek
A lefoglalt szobák és szolgáltatások (szoba, reggeli, félpanzió, adók) árait teljes mértékben
rendezni kell a foglaláskor.

