MEGÁLLAPODÁS
Amely létrejött egyrészről a Nyíregyházi Torna Sportegyesület, (4432 Nyíregyháza,
Sugár utca 130.) a továbbiakban: egyesület, valamint a pártoló tag (sportoló) között.
1. Előzmény
A pártoló tag a www.nytse.hu internetes oldalon törtnő jelentkezéssel belép a
Nyíregyházi Torna Sportegyesületbe. Az egyesület a pártoló tagot nyilvántartásba vette,
és vállalja a sportági felkészítését a szakosztály technikai irányelvei alapján.
2. A felek megállapodása
A pártoló tag tudomásul veszi, hogy az egyesület alapszabályban meghatározott
mindenkori pártolói tagdíjat 10 edzésre szóló bérlet megvásárlásával fizeti meg, amely
kettő hónapon belül használható fel. A pártolói tagdíj nem tartalmazza az esetlegesen
felmerülő egyéb költségekért. Ilyenek lehetnek például: szövetségi tagsági díjak,
versenyeztetéssel kapcsolatos költségek (utazás, felszerelés, nevezési díj, edzői
költségek), egyesületi felszerelések (melegítő, póló, verseny ruházat. tenyérvédők),
edzőtáborok, szünidei táborok, amelyek a normál edzés időpontokon kívül esnek. Ez a
felsorolás tájékoztató jellegű és nem teljes körű.
A pártolói tagdíjat a bérlet megvásárlásakor, előre, banki átutalással vagy az egyesület
bankszámlájára történő befizetéssel kell megfizetni, és annak összegét az egyesület az
első kiküldött átutalásos számla teljesítésével elfogadottnak tekinti. A pártolói tagdíj
változtatásának jogát az egyesület fenntartja.
A pártolói tagdíj csak kivételes és indokolt esetben csökkenthető. Az erre irányuló
kérelmeket írásban kell benyújtani az egyesülethez az info@nytse.hu email címre.
A pártolói tagdíj megfizetése az alábbiak szerint történik:
Az egyesület az 1. pontban megjelölt email címre elektronikus számlát küld. Ennek
alapján egyösszegben kell megfizetni a bérlet árát a Nyíregyházi Torna Sportegyesület
OTP Banknál vezetett 11744003-24412405 számú bankszámlájára (aerobik szakág
esetén 11744003-24433961) történő banki átutalással vagy bankszámlára történő
befizetéssel a számlán megjelölt fizetési határidő alatt. A megjegyzésnél kötelező
feltűntetni a számla sorszámát.
A pártolói tagdíj késedelmes megfizetése esetén az egyesület a Polgári Törvénykönyv
szerinti késedelmi kamatot jogosult felszámítani.
A jelen megállapodás elfogadásával a pártolói tag kijelenti, hogy a www.nytse.hu
honlapon közzétett pártolói tagdíjakat megismerte és elfogadta.
3. Online edzés
Amennyiben az egyesület önhibáján kívül nem tud kontakt (tornatermi, szabadtéri)
edzéseket tartani, automatikusan átáll online edzésekre. Az online edzések tagdíja a
mindenkori aktuális tagdíj 70% -a.
4. A pártoló tag tagsági jogviszonyának megszűnése
A pártoló tag tagsági jogviszonyának megszűnésére az egyesület alapszabályában
foglaltak vonatkoznak.
5. Sérülések
A tagok tudomásul veszik, hogy a torna sportág és az egyesületben végzett
sporttevékenységek veszélyesnek minősülnek, így a sportolók sérülés veszélynek
vannak kitéve. Kijelentik, hogy a sportolót az egészségügyi állapota nem gátolja az
edzések, rekreációs tevékenységek végzésében. Vállalják, hogy évente legalább egyszer
sportorvosi vizsgálaton vesznek részt, amelyről az igazolást az egyesület felé írásban
benyújtják. Az esetleges balesetek miatt rendelkeznek megfelelő biztosítással. A pártoló

tag tudomásul veszi, hogy az egészségi állapotáról, az esetleges betegségeiről és
sérüléseiről folyamatosan, írásban köteles tájékoztatni az egyesületet.
Az egyesület az esetleges sérülésért, rokkantságért vagy halálesetért a Polgári
Törvénykönyv és a Munka Törvénykönyve alapján felel.
Az edzések helyszínéül szolgáló épületek és az azokban található berendezések és
felszerelések műszaki állapotáért az épület fenntartója felel. Az ezekkel kapcsolatban
felmerülő sérülésért, rokkantságért vagy halálesetért, vagy egyéb károkért az egyesület
a Polgári Törvénykönyv alapján felel.
6. Károk
Az egyesület semmilyen anyagi felelősséget nem vállal az egyesület működési területein
történt anyagi károkért.
7. Egyéb rendelkezések
Az edzések és egyéb foglalkozások a teljes naptári évben folyamatosak, és függetlenek a
közoktatási rendszerben meghatározott szünetektől.
8. Adatvédelem
A www.nytse.hu internetes oldalon a jelentkezés során rögzített személyes adatokat az
egyesület a www.nytse.hu honlapon közzétett adatkezelési tájékoztatóban foglaltak
szerint kezeli, illetve a pártoló tagokkal és a szülőkkel/gondviselőkkel való
kapcsolattartásra szolgáló adatokkal a felek hozzájárulása alapján e célból rendelkezhet.
Az adatok kizárólag az egyesület működése körében használhatók fel, és a jogszabályban
előírt irattárazási ideig tárolhatók. Az érintett személynek joga van bármikor kérelmezni
az egyesülettől, illetve az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, információ kiadást, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének
korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van
az adathordozhatósághoz. Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő
visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Az egyesület a személyes adatokat a pártolói
tagság fennállása alatt és annak megszűnését követő 5 évig kezeli. A jelen okirat
aláírásával az felek kijelenik, hogy az egyesület honlapján közzétett adatkezelési
szabályzatot megismerték, annak tartalmát elfogadják.
9. A felek a szerződést elolvasták, rendelkezéseit megértették, s mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, az online jelentkezés során elfogadták.

