
 

Általános Szerződési Feltételek 

 

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „Szabályzat”) hatálya kiterjed a Gymnathlon 

Magyarország Nonprofit Kft. (székhelye: 1113 Budapest, Karolina út 65; cégjegyzékszáma: 01-09-

402199; adószám: 32004979-1-43; a továbbiakban: „Szervező”), valamint másrészről a  a Szabályzatot 

a tanfolyamra való regisztráció során magára nézve kötelezőnek elismerő szerződő félre 

(továbbiakban: „Résztvevő (Törvényes képviselő)”.  

Tekintettel arra, hogy a tanfolyamon ténylegesen kiskorú gyermekek vesznek részt, képviseletükben 

a törvényes képviselő jogosult szerződést kötni. A regisztrációval, a regisztrációt elvégző személy 

kijelenti, hogy a kiskorú törvényes képviselője, s a vele együtt esetlegesen más törvényes képviseletre 

jogosult hozzájárulásával végzi el a regisztrációt.  

Résztvevő (Törvényes képviselő) kijelenti, hogy a Szervezővel kapcsolatos összes lényeges körülmény 

– azaz: a Szabályzatban lévő információ, valamint a Szervező hivatalos honlapján 

(www.gymnathlon.hu) megtalálható egyéb, a tanfolyammal kapcsolatos információ – tekintetében 

kimerítő tájékoztatást kapott.  

A sporttanfolyamra jelentkezni kizárólag a www.gymnathlon.hu weboldalon keresztül, a regisztrációs 

felület kitöltésével és a Szabályzat elfogadásával lehetséges. A részvételi díj kizárólag online fizethető 

meg a Stripe portálján keresztül. A stripe.com oldalon elvégzett fizetési műveletekre a stripe általános 

szerződési feltételei és adatkezelési tájékoztatója irányadó.  

A jelentkezés, azaz a szerződés megkötése a részvételi díj befizetésével hatályosul. A regisztráció 

a  részvétel előfeltétele.  

A regisztrációt a Résztvevő  (Törvényes képviselő) által megadott e-mail címen, automatikus 

válaszüzenetben azonnal visszaigazolja a Szervező, valamint a befizetés tekintetében számlát 

küldenek. Szervező a Résztvevő (Törvényes képviselő) által hibásan és/vagy hiányosan megadott 

adatokból eredő következményekért és/vagy károkért nem felel. Résztvevő (Törvényes képviselő)  

kizárólagosan felel az általa megadott adatok hitelességéért.   

A regisztrációval összefüggő adatkezelésikérdéseket az Adakezelési Tájékoztató tartalmazza: 

https://gymnathlon.hu/data/GDPR.pdf.  

 

Regisztráció esetén, a Résztevevőt (Törvényes képviselő) a fogyasztó és a vállalkozás közötti 

szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 

„Kormányrendelet“) értelmében indoklási kötelezettség nélkül elállási jogosultság illeti meg. Az 

elállásra a regisztráció napjától, vagyis a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon 

belül van lehetőség. Az elállásról szóló nyilatkozat a Kormányrendelet 2. számú mellékletében 

található nyilatkozat-minta felhasználásával is megteheti, a Szervező info@gymnathlon.hu e-mail 

címére elektronikus úton, illetve lehetőleg ajánlottan, tértivevénnyel ellátott küldemény formájában, 

postai úton, a Szervező székhelyére küldött levél útján.  

A Szervező az elállásról való tudomásszerzést követő tizennégy napon belül visszafizeti a Résztvevő 

(Törvényes képviselő) részére a megfizetett, de még fel nem használt regisztráció díját, a fizetéskor 

használt bankszámlaszámra. Tájékoztatjuk, hogy a Kormányrendelet 26. § alapján, a Résztvevő 

http://www.gymnathlon.hu/
https://gymnathlon.hu/data/GDPR.pdf


(Törvényes képviselő) köteles megtéríteni a Szervező ésszerű költségeit amennyiben a 

Kormányrendelet 19. § bekezdése esetén – mely szerint a fogyasztó az arra vonatkozó kérése, hogy a 

vállalkozás a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését a 20 § (2) bekezdése szerinti 

határidő lejárta előtt kezdje meg, köteles a vállalkozással kifejezetten közölni – a teljesítés 

megkezdését követően gyakorolja elállási jogát.  

 

 Szervező fenntartja magának a jogot, hogy bármikor elálljon a tanfolyam egészének, vagy egyes 

részeinek a megrendezésétől, egyúttal törekszik arra, hogy ilyen esetben legalább 48 órával a 

tanfolyam megkezdése előtt Résztvevőnek (Törvényes képviselőnek) a programváltozásról értesítést 

küldjön. Érvényes értesítési mód: e-mail, vagy mobiltelefonszámra történő SMS küldése. Abban az 

esetben, ha a tanfolyam elmarad, a résztvevő a befizetett részvételi díjat felhasználhatja, egy a 

Szervezők által megtartott későbbi időpontban. 

A tanfolyam során okozott bármely kárért Szervező a jogszabályok által megengedett legteljesebb 

mértékben felelősségét kizárja.  

A ténylegesen résztvevő gyermek, illetve megjelent kísérője, a tanfolyam teljes ideje alatt köteles 

minden olyan magatartástól tartózkodni, mellyel másokat zavar. Szervező a tanfolyam zavartalan 

lefolyása érdekében jogosult a ténylegesen megjelent gyermekét és kísérőjét kizárni, amennyiben 

felszólítás ellenére sem tartózkodnak a nem kívánatos magatartástól. Részvevő (Törvényes képviselő) 

igazolja gyermeke egyészgügyi alkalmasságát a tanfolyam részvételére, s a regisztrációval kijelenti, 

hogy a részvevő gyermek egészségügyi állpota alkalmas a tanfolyamon való részvételre.   

Résztvevő (Törvényes képviselő) a tanfolyamon történő részvétellel nem szerez semmilyen 

jogosultságot a Szervező/Gymnathlon módszertanának használatára, alkalmazására, bármilyen 

módon történő felhasználására, így különösen nem hivatkozhat arra, hogy “Gymnathlon ” edző lenne, 

és a módszertant vagy szolgáltatás promóciójára sem használhatja azt.  

A Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzat feltételeit bármikor egyoldalúan módosítsa. Ilyen 

esetekben a Szabályzat módosított változata jelenik meg az oldalon. A Résztvevő (Törvényes képviselő 

kötelezettsége a Szabályzat tartalmát időről-időre ellenőrizni. 

Jelen szabályzat, 2022. szeptember 1. napjától érvényes.  


