RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
a Westend Bevásárlóközpont Tetőkertjében
2020. július 03 – 2020. augusztus 16. között megrendezésre kerülő
sportprogramokhoz
A Westend Bevásárlóközpont (1062 Budapest, Váci út 1-3.) üzemeltetője (Westend Üzemeltető
Kft. /székhelye: 1062 Budapest, Váci út 1-3./) 2020. július 03 – 2020. augusztus 16. között
sportprogramokat szervez a Bevásárlóközpont Tetőkertjének területére.
Az Üzemeltető célja, hogy hangulatos környezetben, naponta más - más edzésprogrammal,
professzionális oktatók közreműködésével népszerűsítse a rendszeres testmozgást, a csoportos
sportprogramok egyedi hangulatát.
A sportprogramokon való részvétel ingyenes, azonban a létszám korlátozott (legfeljebb 200
fő/edzés), és érkezési sorrend szerint számított.
Az edzésekhez az Üzemeltető és az általa megbízott Szervező (Touché Event Kft.) biztosít helyszínt,
oktatókat, és öltözőfülkéket zárható öltöző-szekrénnyel.
A részvételhez a látogatónak magának kell gondoskodnia saját sporteszközről (pld. jógaszőnyeg),
amennyiben annak használata szükséges vagy indokolt a biztonságos edzéshez.
A sportprogramban /a továbbiakban: „Program”/ való részvétel általános feltételei –
melyeket a látogató a részvételre jogosító (a Westend Applikáció „Események” rovatában
elérhető) Sport-kupon aktiválásával elfogad – az alábbiak:
• a Programban minden látogató saját felelősségére vehet részt;
• a Programot megelőzően, sem az Üzemeltető, sem a Szervező, sem más közreműködő nem
ellenőrzi a látogató egészségi állapotát;
• a látogató csak abban az esetben vehet részt az adott Programon, ha az edzésen való részvétellel
nem veszélyezteti saját és/vagy más látogatók egészségét, testi épségét;
• az edzéshez a látogatónak kell magával hoznia olyan /sport/ruházatot, amelyben kényelmesen
és biztonságosan tud sportolni;
• az edzés során legalább 1,5 m-es távolságot kell tartani más résztvevőktől (a Szervező a
területet úgy alakítja ki, és a létszámot úgy korlátozza, hogy a biztonságos távolság-tartás
lehetősége biztosított legyen minden résztvevő számára);
• az edzést a látogató bármikor abbahagyhatja, a többi résztvevő zavarása nélkül saját akaratából
bármikor távozhat a Program helyszínéről;
• kérjük, edzés előtt és után vegye igénybe a Szervező által a helyszínen kialakított
kézfertőtlenítő pontok egyikét;
• zuhanyozási lehetőséget az Üzemeltető és a Szervező nem tud biztosítani. Ajánlott, hogy a
látogató hozzon magával száraz törölközőt az edzésre.
• az öltözőfülkékben és az ott lévő /zárható/ öltözőszekrényekben elhelyezett tárgyakért sem az
Üzemeltető, sem a Szervező nem vállal felelősséget. Kérjük, hogy az öltözőszekrény kulcsát a
látogató az edzés végéig tartsa magánál, majd az átöltözést követően hagyja a szekrényben!
• a Szervező jogosult megtagadni a látogatónak a Programban való részvételét, ha vizsgálat
nélkül is megállapítható, hogy a látogató sportolásra alkalmatlan /pld. ittas/ állapotban van,
vagy olyan viselkedést tanúsít, amellyel zavarja vagy veszélyeztetheti más látogató nyugodt és
biztonságos edzését;
• a látogató maga tartozik felelősséggel a fenti részvételi szabályok látogató általi megszegéséből
adódó károkért;
• baleset vagy rosszullét esetén kérje a helyszínen dolgozó hostess-től a Bevásárlóközpont
egészségügyi szolgálatának riasztását;
• a Szervező jogosult elhalasztani, illetve bármikor megszakítani a Programot eső, vagy olyan
rendkívüli időjárási körülmény (így különösen, de nem kizárólagosan: nagy erejű szél, vihar,
villámlás, 35 fokot meghaladó hőmérséklet), vagy annak közvetlen veszélye esetén, amely
veszélyt jelenthet a személy- és vagyonbiztonságra. A Program elhalasztásáért,
megszakításáért vagy megváltoztatásáért az Üzemeltető és a Szervező nem vállal felelősséget.

