
 

Kiemelt Edző Program 

Jelentkezés- és regisztrációs feltételek 

A rendezvény szervezője: Magyar Edzők Társasága (továbbiakban Szervező)    

                                Székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3, Adószám: 18071322-2-42;

        Telefonszám: 70-4528672; E-mail: met@magyaredzo.hu;   

        weblap: www.magyaredzo.hu 

A 2019. évi rendezvények: konferencia; kerekasztal beszélgetés; laboratórium 

 A kerekasztal beszélgetésekre és a laboratóriumokra az események jellege miatt korlátozott 

létszámban tudunk majd résztvevőket fogadni, minden esetben jelentkezési sorrend alapján.  

 A laboratóriumokra, az azt megelőző, megegyező témában megrendezésre kerülő 

továbbképzési esemény végén személyesen lehet majd jelentkezni 2000 forintos regisztrációs 

díj ellenében. 

Regisztráció és jelentkezés 

 Regisztráció a rendezvényre kizárólag online rendszerben történik a www.magyaredzo.hu  

weboldalon megadott rendezvényre jelentkezés menüpontban.  

 Egy regisztrációs űrlap kitöltésével egyszerre egy személy regisztrálható. 

 A Kiemelt Edzők részére a Szervező a rendezvényen való részvételt, valamint a büfét 

díjmentesen biztosítja.  

 A Szervező felhívja a figyelmet, hogy a regisztrációs űrlap kitöltése és elküldése fizetési 

kötelezettséggel is járhat, amennyiben a lemondási feltételeket a regisztráló figyelmen kívül 

hagyja.   

 Amennyiben a regisztrálók száma túllépi a helyszíni ülőhelyek kapacitását, a regisztráció 

időrendi sorrendje képezi a részvétel alapját. 

Esemény lemondása, változtatások, visszatérítések 

 A Szervező a helyszín, időpont és programváltozás jogát fenntartja. 

 A Szervező fenntartja a jogot a rendezvény lemondására. Ebben az esetben a Kiemelt Edző 

résztvevők semmilyen egyéb követeléssel vagy kártérítési igénnyel nem élhetnek a Szervezők 

felé. 

 A részvétel lemondása csak írásban lehetséges a kep@magyaredzo.hu címen az alábbiak 

szerint: 

- a rendezvényt megelőző, legkésőbb 24 órával a rendezvény kezdete előtti lemondás 

esetén a Szervező elfogadottnak tekinti a lemondást. 

- Amennyiben a Kiemelt Edző regisztráló három alkalommal nem mondja le időben 

részvételét és nem jelenik meg a rendezvényen, a következő alkalomtól kizárólag 

regisztrációs díj ellenében vehet részt a rendezvényeken. A regisztrációs díj összege 

3000 forint/fő/rendezvény. (mivel a szolgáltatást a regisztrációjával megrendelte). A 

fizetési feltételekről az „Egyéb státuszú” regisztrálók jelentkezési feltételeinél olvashat. 

 Annak a Kiemelt Edzőnek, aki előzetes regisztráció hiányában szeretne és tud részt venni 

továbbképzési eseményen, az eseményre kiírt kreditpont felét írjuk jóvá. 

Média, fotózás, filmezés, élő közvetítés 

 A rendezvény során a Szervező fénykép-, hang- és videófelvételeket készít, amelyeken a 

résztvevők is szerepelhetnek. Ezeket a felvételeket a Szervező ellenszolgáltatás nélkül jogosult 

felhasználni, illetve közzétenni. 

 A konferencia helyszínén egyéb fénykép-, hang- és videófelvételt készíteni vagy élő közvetítést 

folytatni a Szervező engedélye nélkül nem engedett. 

Adatkezelés  

- Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján történik. Kérjük figyelmesen elolvasni és elfogadni. 

(https://magyaredzo.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/) 

A regisztrációs űrlap megküldésével a fenti feltételeket a Kiemelt Edző regisztráló elfogadja. 
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