
RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

A jelen Részvételi Feltételek az NKA Nonprofit Kft. (székhely: 7632 Pécs, Megyeri út 74.; 
cégjegyzékszám: 02-09-084850; a továbbiakban: Szervező) által meghirdetett II. Nemzetközi 
Kosárlabda Konferenciára (időpont: 2022. július 23–24.; helyszín: Rátgéber Kosárlabda 
Akadémia, Pécs, Magyarország (Pécs, Megyeri út 74/1, 7632); a továbbiakban: Konferencia) 
történő jelentkezésre és a Konferencián történő részvételre vonatkozóan létrejött szerződésre 
irányadó általános szerződési feltételeket, és ennek keretében a Konferenciára jelentkező 
személyek (a továbbiakban: Résztvevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. 

A Konferenciára történő jelentkezés megrendelésnek minősül és a részvételi díjra vonatkozó 
fizetési kötelezettséget von maga után.  

Amennyiben a regisztráció a honlapon keresztül történik, a Szervező díjbekérőt állít ki a 
jelentkező részére. A Felek között a szerződés a Résztvevő önkéntes regisztrációjával, az 
Adatkezelési Tájékoztató és a jelen Részvételi Feltételek elfogadásával, valamint a díjbekérő 
letöltésével jön létre. A szerződés megkötésére távollevők között kerül sor. A szerződés nem 
minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. 

A részvételi díj az ÁFA összegét tartalmazza.  

A Résztvevő a részvételi díjat a díjbekérőn megadott bankszámlaszámra, a megadott 
határidőig átutalással egyenlítheti ki. A részvételi díj megfizetésének időpontja az a nap, 
amikor a részvételi díj a Szervező bankszámlájára megérkezik. A részvételi díj teljes 
összegének határidőben történő pénzügyi teljesítése a rendezvényen való részvétel feltétele. A 
kiállított számlát elektronikusan, valamint - kérés esetén - postai úton is megküldjük Önnek. 

A Konferenciára megvásárolt belépőjegyek nem átruházhatóak. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a Konferencia közeli időpontjára tekintettel a Résztvevő lemondása 
esetén a részvételi díjat nem áll módunkban visszatéríteni. 

A Szervezőnek jogában áll törölni a Konferenciát vis major esemény bekövetkezte esetében. 
Amennyiben a Konferencia vis maior helyzet miatt marad el, a Szervező a már befizetett 
díjakat adminisztrációs költség levonása mellett visszafizeti. 

A Szervező mindent megtesz annak érdekében, hogy a program a meghirdetés szerint 
valósuljon meg. Fenntartja azonban a jogot a program, az előadások témájának, kezdési 
időpontjának megváltoztatására. 

A Konferencián a Szervező engedélye nélkül tilos bármilyen hang-, kép- vagy videofelvételt 
készíteni. 



A Résztvevő jogosult a Konferencián részt venni, jegyzetelni és a kiadott anyagokat saját 
célra felhasználni. A jelentkező nem jogosult a jelen Részvételi Feltételek alapján az őt 
megillető jogokat másra átruházni. 

A Résztvevő az előadások alatt nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel az előadások 
menetét megzavarná. A Résztvevő köteles a Konferencia helyszínének házirendjét betartani. 
Az okozott károkért teljes felelősséggel tartozik. 

A Konferencián elhangzó előadások az előadók szellemi tulajdonát képezik. Az előadás 
további felhasználása (publikáció, előadás, prezentáció, oktatás, értékesítés, terjesztés stb.) 
kizárólag az előadó előzetes, írásos engedélyével lehetséges. A Konferencián átadott írásos 
anyagok (szakmai folyóirat stb.) további felhasználására kizárólag a forrás megjelölésével van 
lehetőség. 

Tájékoztatjuk, hogy a Konferencián fénykép- és videófelvételek készülhetnek, amely 
felvételeken a rendezvény látogatói felismerhetőek lehetnek. A felvételeket 
sajtókommunikációs célból a Szervező közzéteheti online felületein (pl. Facebook, Instagram, 
weboldal stb.), nyomtatott kiadványaiban vagy átadhatja a sajtó munkatársainak további 
felhasználásra. Azzal, hogy jelen tájékoztatás ismeretében a Konferencia területére belép, 
ráutaló magatartással hozzájárul az adatkezeléshez. Amennyiben nem szeretné, hogy a 
felvételeken felismerhető legyen, ezt a rendezvényre történő belépéskor a szervezőknek 
kifejezetten jelezze. 

A jelen Részvételi Feltételek a kihirdetése napján lép hatályba, és visszavonásig érvényes. A 
Szervező fenntartja a jogot a Részvételi Feltételek módosítására. A módosítás a közzététel 
napjától hatályos. 

A Részvételi Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog szabályai az 
irányadóak. 

Pécs, 2022. május 25. 


