
THE COVER GIRL HUNGARY VERSENYSZABÁLYZAT 
  

Általános Részvételi és Szerződési Feltételek “ÁRSZF” a The Cover Girl Hungary versenyhez. 

Hatályos: 2020. január 01. napjától. 
  

I. SZERVEZŐ ADATAI 

Cégnév: Event Line Hungary Kft. (továbbiakban Szervező) 
Székhelye és postai címe: 1055 Budapest, Szent István krt 27. 2. em 2. 
Cégjegyzékszám: 01-09-307045 
Telefonszám: +36-70-882-6760 
E-mail cím: info@eliteventsbudapest.com 
Weboldal: https://eliteeventsbudapest.com | https://thecovergirl.wtmhungary.com 
Hivatalos Facebook oldal: https://www.facebook.com/TheCoverGirlHungary 

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
  
1. A jelen Általános Részvételi és Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁRSZF) elválaszthatatlan részét 

képezi a The Cover Girl Hungary modellfelfedező versenyhez (továbbiakban Verseny) kapcsolatos 
valamennyi jelentkezési adatlapnak, együttműködési szerződésnek és nyilatkozatnak. Az ÁRSZF-
ben foglaltak tudomásul vételét minden esetben rögzíteni szükséges. 

2. A Szervező fenntartja a jelen ÁRSZF egyoldalú, Szervező által történő változtatásának jogát, 
amelyet a Versenyre jelentkező, azon  induló  (továbbiakban Versenyző) kifejezetten elfogad. A 
módosításról a Szervező rövid írásos formában tájékoztatja a Versenyzőt. A módosítás időpontját 
követően a Versenyző a Szervező bármely szolgáltatásának használatával egyben elfogadja az 
ÁRSZF módosítását. 

3. A Versenyző és a Szervező (együttesen Felek) egyöntetűen elfogadják, hogy az elektronikus levelezés 
(e-mail) formája megfelel a hivatalos kommunikációnak: jelentkezés, kapcsolattartás eseteiben. A 
közvetített információk hosszú távú tárolása mindkét Fél felelőssége. A Versenyző e-mail cím 
változásából és technikai hibákból adódó károkért Szervező felelősséget nem vállal. Ezen 
változásokról, hibákról a Versenyzőnek a Szervezőt lehetőség szerint minél hamarabb értesítenie kell. 

4. Az ÁSZF egységes szerkezetbe foglalt szövege 2020. január 01-én lép hatályba. 
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III. A VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

1. A jelentkezés módja, jelentkezési feltételek 

1.1. A Versenyző tudomásul veszi, hogy az érvényes jelentkezés feltétele a Verseny hivatalos weboldalán 
(https://thecovergirl.wtmhungary.com)  közzétett, a Versenyző által  kitöltött Jelentkezési adatlap 
Szervezőnek történő megküldése, valamint a jelen ÁRSZF, valamint a Verseny Adatvédelmi és 
Adatkezelési Tájékoztatójának tudomásul vétele és elfogadása. A jelentkezés kizárólag elektronikus 
formában történhet. 

1.2. A Jelentkezési adatlapon fel kell tüntetni az alábbi adatokat: 

(i) Vezetéknév; 
(ii) Keresztnév; 
(iii) Születési idő; 
(iv) Lakcím (folyamatos tartózkodási hely) 
(v) Telefonszám; 
(vi) E-mail cím; 
(vii) Facebook ID (ha van); 
(viii) Instagram ID (ha van); 
(ix) Magasság; 
(x) Mellbőség; 
(xi) Derékbőség; 
(xii) Csípőbőség; 
(xiii) Konfekció méret; 
(xiv) Cipőméret; 
(xv) Beszélt idegen nyelvek (ha van); 
(xvi) 18 éven aluliak esetén szülő/törvényes képviselő (gyám) neve; 
(xvii) Szülő/törvényes képviselő (gyám) telefonszáma. 

1.3. A Szervező a jelentkezést az adatok pontos kitöltése estén fogadja el. Amennyiben a Versenyző a 
Jelentkezési adatlapon feltüntetett adatokat hibásan adja meg, úgy a Szervező a jelentkezést 
elutasíthatja. 

1.4. A Versenyző tudomásul veszi, hogy a Jelentkezési adatlapon kizárólag valós adatok szerepelhetnek. 
A jelentkezőnek a Jelentkezési adatlapon megadott adatok valódiságát a személyes válogató 
(továbbiakban casting) alkalmával személyazonosságot igazoló okmány (útlevél, személyi igazolvány 
vagy diákigazolvány) felmutatásával igazolnia kell. 

1.5. A Versenyző tudomásul veszi, hogy a sikeres jelentkezéshez a Jelentkezési adatlap mellé két darab, jó 
képminőségű (max. 2MB fájlméretű) jpg, jpeg kiterjesztésű fényképet is csatolnia kell a Versenyzőnek: 
egy portré fotót és egy egész alakos bikinis képet. Photoshoppal vagy egyéb képszerkesztő 
programokkal módosított, reklámot hordozó, bármilyen módon megbotránkoztató, jogszabályt sértő 
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képpel való jelentkezés érvénytelen.  A Versenyző tudomásul veszi, hogy a Jelentkezési adatlap 
beküldését követően a jelentkezési időszak alatt, új képek beküldésére nincs lehetőség. 

1.6. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Versenyre csak olyan hölgy jelentkezését fogadja el, aki 
megfelel a jelentkezési kategóriák által szabott elvárásoknak és feltételeknek. 

Jelentkezési kategóriák, elvárások és feltételek: 

A. High Fashion modell 

(ii) 13-23 év közötti életkor (a Versenyző a döntő napjáig a 24. életévét nem töltheti be) 
(iii) Magyar állampolgárság 
(iv) Minimum 172 cm-es magasság. 

B. Beauty modell 

(i) 13-28 év közötti életkor (a Versenyző a döntő napjáig a 29. életévét nem töltheti be) 
(ii) Nincs minimum magasság korlát 
(iii) Természetesség, kisugárzás, magabiztosság. 

1.7. A Versenyző tudomásul veszi, hogy amennyiben a 18. életévét nem töltötte be, úgy a versenyen 
való részvétel feltétele szülő/törvényes képviselő (gyám) írásbeli hozzájárulása. Az aláírt hozzájáruló 
nyilatkozatot a személyes válogató (casting) alkalmával kérjük bemutatni. A nyilatkozat a verseny 
weboldáláról a pdf formátumban tölthető le. 

1.8. A Versenyző  tudomásul veszi és elfogadja, hogy jelentkezése csak abban az esetben tekinthető 
érvényesnek,  amennyiben a jelentkezése a jelentkezési határidő végső lejártáig (2020. július  15. 
23:59) beérkezik a Szervezőhöz. A határidőn túli jelentkezéseket nem áll módunkban elfogadni. A 
Szervező fenntartja a jogot a jelentkezési határidő megváltoztatására. 

1.9. A Szervező konzekvenciák nélkül fenntartja a jogot, hogy jelentkezéseket utasítson el. A Szervezőnek 
jogában áll visszautasítani a jelentkezést, ha 

(i) a kötelezően megadandó adatokat a Versenyző pontatlanul adja meg; 
(ii) 18 éven aluli jelentkező esetén hiányzik szülő/törvényes képviselő neve, elérhetősége; 
(iii) a Versenyző a Szervező vagy üzleti partnereinek érdekeit megsérti; 
(iv) a Versenyző nem felel meg a jelentkezéssel kapcsolatos kritériumok bármelyikének. 

1.10. A Versenyző tudomásul veszi, hogy amennyiben a Verseny során a Szervező tudomására jut, hogy 
nem felel meg az ÁRSZF-ben foglalt feltételek vagy kötelezettségek bármelyikének, úgy a Szervező 
azonnali hatállyal kizárja a Versenyből. 
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2. Jelentkezési és regisztrációs díj 

2.1. A Versenyre történő jelentkezés minden esetben díjmentes. A személyes válogatókról továbbjutó 
Versenyzőknek 5.000 forint regisztrációs díjat kell megfizetniük. 

3. A verseny menete 

3.1. Online jelentkezés: A Verseny hivatalos weboldalán közzétett Jelentkezési adatlap segítségével a 
jelentkezők interneten keresztül tudnak jelentkezni a modellfelfedező versenyre. A jelentkezést 
követően minden jelentkező visszaigazoló e-mailt kap. Amennyiben két napon belül nem érkezik 
meg a visszaigazoló levél, javasoljuk a spam levelek mappa megtekintését. Előfordulhat, hogy a 
rendszer spam, levélszemét kategóriába sorolja a visszaigazoló e-mailt. 

3.2. Személyes válogatás (casting): A jelentkezők közül a Versenyre történő online jelentkezés időtartama 
alatt egy szakmai zsűri folyamatosan válogatja az általa továbbjutónak feltételezett hölgyeket és őket 
egy személyes elbeszélgetésre, castingra hívja be. A castingon a Szervező, vagy szerződött partnere 
tesztfotókat készít a Versenyzőkről. A tesztfotózás során portréfotó, egész alakos ruhás, valamint 
egész alakos bikinis fotó készül. A fotózásért a Versenyzőknek semmilyen díjat nem kell fizetniük. A 
válogatón megjelenő Versenyzőknek saját maguk által készített szolid sminkben és frizurában kell 
megjelenniük, továbbá maguknak kell  biztosítaniuk a válogatóhoz szükséges ruházatot (bikini, 
elegáns ruházat, magassarkú cipő, stb.). 

A személyes válogatók helyszínét és időpontját a Szervező a Verseny hivatalos facebook oldalán 
teszi közzé. A castingra történő utazást a Versenyzők saját maguknak kötelesek finanszírozni. A 
Szervező fenntartja a jogot a személyes válogatók helyszínének és időpontjának megváltoztatására. 

3.3. Versenyprogramok: A castingok alkalmával összesen 100 (egyszáz) Versenyző kerül kiválasztásra. A 
továbbjutó hölgyek a Verseny ideje alatt - két korosztályra bontva (tini és felnőtt) - divat és 
reklámfotózásokon, továbbá film forgatásokon, divatbemutatókon illetve ékszerprezentációkon 
fognak rész venni. A Verseny ideje alatt a Versenyzők közül szakmai zsűri választja ki a döntőbe jutó 
30 (harminc) modellt. A kiválasztásra a Versenyzők személyes kiértékelést követően kerül sor. 
A  kiértékelés főbb szempontjai: a versenyprogramok alkalmával tanúsított hozzáállás és 
rátermettség. A döntés ellen fellebbezésnek, óvásnak helye nincs. 

A. Versenyprogramok meghirdetése és lebonyolításának szabályai: 

(i) Minden versenyprogramon előre megtervezett számú Versenyző vesz részt. 
(ii) A programokra regisztrálás alapján, annak sorrendjében, vagy az együttműködő partner 

általi személyes válogatók, castingok alapján juthatnak be a Versenyzők. 
(iii) A versenyprogramok és a casting helyszínét valamint időpontját a Szervező a Verseny 

hivatalos facebook oldalán teszi közzé. 
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B. A döntőbe jutás feltételei: 

(i) Aktív részvétel minimum négy fotózáson és reklámfilm forgatáson. 
(ii) Értékelhető portfolió képek és filmanyagok (mint bemutatkozó videó, stb.). 
(iii) Aktív részvétel a divatbemutatókon és/vagy ékszerprezentációkon. 

A döntőbe jutott versenyzőkkel a Szervező ügynökségi szerződést köthet. 

3.4. Fotó és felkészítő tábor: A kiválasztott 30 (harminc) döntős Versenyző egy egyhetes felkészítő 
táborban fog rész venni. A fotó és felkészítő tábor helyszínét és időpontját a Szervező a Verseny 
hivatalos facebook oldalán teszi közzé. 

3.5. Döntő: A Verseny  döntőjére  egy igen színvonalas, nagyszabású gálaest keretében kerül sor. 
A döntőn részt vevő modellek közül kerül ki az a lány aki képviselheti hazánkat december közepén 
Kínában a World Top Model decemberi döntőjén. A döntő helyszínét és időpontját a Szervező a 
Verseny hivatalos facebook oldalán teszi közzé. 

4. Versenyből történő kizárás 

4.1. A Versenyzőt a Szervező kizárja a Versenyből ha 

(i) a Verseny ideje alatt bármely okból nem lehet felvenni a Versenyzővel a kapcsolatot;  
(ii) bizonyítható, hogy a Versenyző a Verseny eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálta; 
(iii) a Versenyző Verseny alatti viselkedése agresszív, problémás vagy megbotránkoztató, illetve ha 

a viselkedése a Verseny, a Szervező vagy bármely partnere jó hírét bármilyen módon sérti; 
(iv) a Versenyző a programokon való megjelenését indokolatlan módon elmulasztja, vagy azokon 

pontatlanul és/vagy nem megfelelő állapotban jelenik meg; 
(v) a Verseny alatt fényképfelvételek Szervező általi elkészítéséhez, illetve interjú készítéshez nem 

járul hozzá; 
(vi) a jelen ÁRSZF bármely pontját megsérti. 

5. Átruházás, módosítás, lemondás 

5.1. A Versenyző a jelentkezést követően  jelentkezését, illetve a Versennyel kapcsolatos jogait  nem 
ruházhatja át részben vagy egészben harmadik személyre. 

5.2. A Versenyző jogosult bizonyos adatait a Verseny bármely időszakában módosítani. 

5.3. A Versenyző tudomásul veszi, hogy bármilyen módosítást, lemondást csak írásos formában 
megküldött nyilatkozattal lehet bejelenteni, melyet a Szervező minden esetben írásban 
visszaigazol. Az esetleges reklamáció alapja a visszaigazolás. Az írásban vissza nem igazolt 
módosítást, lemondást el nem fogadottnak kell tekinteni. Telefonos vagy egyéb szóbeli módosítást, 
lemondást nem áll módunkban elfogadni. Lemondás esetén a befizetett regisztrációs díjat 
visszakövetelni nem lehet. 
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6. Felelősség kizárás 

6.1. A Versenyző a Jelentkezési adatlap Szervezőnek történő megküldésével kifejezetten szavatol azért, 
hogy a Jelentkezési adatlapon rögzített minden személyes adat a valóságnak megfelel. 

6.2. A Versenyző a Jelentkezési adatlap Szervezőnek történő megküldésével kifejezetten szavatol azért, 
hogy a Szervező részére megküldött fotók róla készültek és nem ütköznek a Médiatörvény, a 
Reklámtörvény, vagy más vonatkozó hatályos jogszabály tiltó rendelkezéseibe. 

6.3. A Versenyző köteles közvetlenül és haladéktalanul kártalanítani (korlátozás nélkül beleértve a 
kártérítés, bírság, eljárási díjak és jogi költségek megtérítését) a Szervezőt, ha bármely személyes 
adat, vagy feltöltött fotó miatt a Szervezőt bármely illetékes hatóság (akár magyar, akár külföldi) 
elmarasztalja. 

6.4. A Versenyző mentesíteni köteles a Szervezőt minden olyan közvetlen és közvetett kártérítési igény 
alól, ide értve különösen azokat a perköltségeket (bírósági, választott bírósági, per- és egyéb 
költségek), amelyek a Versenyző  által a  Szervező  engedélye és tudomása nélkül adott  interjú, 
sajtónyilatkozat alapján, vagy abból eredő jogvitával kapcsolatosan a Szervezőt terhelnék. 

  
7. Jogok és kötelezettségek 

7.1. A Versenyző a Jelentkezési adatlap Szervezőnek történő megküldésével kifejezetten hozzájárul 
ahhoz, hogy a Szervező a Versenyző nem bizalmas adatait (név, születési idő) szabadon, területi 
korlátozás nélkül, az együttműködési időszak teljes időtartalmára harmadik személynek átengedhető 
módon, díj fizetésének kötelezettsége nélkül felhasználja, így többek között nyilvánosságra hozza, 
nyilvános előadáson felhasználja. 

7.2. A Versenyző a Jelentkezési adatlap Szervezőnek történő megküldésével kifejezetten hozzájárul 
ahhoz, hogy a Szervező a Versenyző által feltöltött, továbbá a Verseny ideje alatt a Versenyzőről 
készült fotókat, hang- és videofelvételeket, valamint ezek állóképeit  és egyéb, ezekről készült 
munkákat (továbbiakban vizuális alkotásokat) a Verseny lebonyolítása és népszerűsítése céljából 
szabadon, területi korlátozás nélkül, az együttműködési időszak teljes időtartalmára harmadik 
személynek átengedhető módon, díj fizetésének kötelezettsége nélkül felhasználhatja, így többek 
között nyilvánosságra hozza, terjessze, nyilvános előadáson felhasználja. 

7.3. A Versenyző a Jelentkezési adatlap Szervezőnek történő megküldésével tudomásul veszi, hogy a 
Versenyhez kapcsolódó valamennyi vizuális és művészeti alkotás, hirdetési és információs anyag, 
valamint a know-how a Szervező és a fotós, valamint filmkészítő szellemi tulajdonát képzi, a 
Szervező tudta nélküli felhasználása büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. 

7.4. A Versenyző a Jelentkezési adatlap Szervezőnek történő megküldésével vállalja, hogy a számára 
átadott képeket csakis a rajtuk elhelyezett logó, vízjel megtartásával osztja meg vagy teszi közzé 
bármely közösségi oldalon vagy online portálon. Továbbá vállalja, hogy a számára átadott képeket 
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nem módosítja, vagy szerkeszti. A Verseny és/vagy a fotós nevének megjelölésével közzétett, 
mósosított képek a Verseny és/vagy fotós megítélésének rontását eredményezheti, mely okozott 
károkért a minden esetben az editálást és/vagy a publikálást, megosztást végző fél tartozik 
felelősséggel. 

7.5. A Versenyző a Jelentkezési adatlap Szervezőnek történő megküldésével elfogadja a Szervező által 
összeállított programokat, és vállalja, hogy a Versennyel kapcsolatos valamennyi programon 
(válogatók, sajtótájékoztatók, fotózások, felkészítő tábor, nemzeti és nemzetközi döntő, stb.) 
valamint egyéb promóciós rendezvényen részt vesz. Minden alkalommal a legjobb formáját adva 
ápoltan, csinosan, pontos időben jelenik meg, nem mulaszt és legjobb tudása szerint, a Verseny 
sikere érdekében cselekszik. 

7.6. A Versenyző Jelentkezési adatlap Szervezőnek történő megküldésével vállalja, hogy egyidejűleg 
követője lesz saját közösségi média profiljaival (Facebook, Instagram, Pinterest, Youtube, stb.) a 
Verseny hivatalos közösségi média profiljainak, annak érdekében, hogy minden esetben a lehető 
leggyorsabban értesülhessen a versennyel kapcsolatos információkról. 

https://www.facebook.com/TheCoverGirlHungary/ 
https://www.instagram.com/TheCoverGirlHungary/ 
https://hu.pinterest.com/thecovergirlhungary/ 
https://www.youtube.com/channel/UCLdHT-qTkckpkR8zX8k7HsA 

7.7. A Versenyző a Jelentkezési adatlap Szervezőnek történő megküldésével  tudomásul veszi és 
vállalja, hogy a Verseny kapcsán és arra vonatkozóan a Szervező előzetes engedélye nélkül a 
Versennyel kapcsolatban semmilyen interjút nem ad, sajtónyilatkozatot nem tesz, illetve a Verseny 
tisztaságának megőrzése érdekében fényképet, hang- és videofelvételeket nem készíttet a 
Szervező előzetes engedélye és tájékoztatása nélkül. E szabály megszegése a Versenyző azonnali 
hatályú kizárását eredményezi. 

7.8. A Versenyző a Jelentkezési adatlap Szervezőnek történő megküldésével vállalja, hogy a Verseny 
teljes ideje alatt maradéktalanul betartja a Szervező utasításait. 

7.9. A Versenyző a Jelentkezési adatlap Szervezőnek történő megküldésével tudomásul veszi, hogy 
amennyiben bármilyen személyes vagy más okból nem tud vagy nem kíván részt venni a verseny 
programjain, úgy ezt haladéktalanul jeleznie kell a Szervező felé. Amennyiben ezt elmulsztja úgy 
automatikusan kizárja magát a további versenyzésből. 

7.10. A Versenyző a Jelentkezési adatlap Szervezőnek történő megküldésével vállalja, hogy a Verseny 
színvonalához illően viselkedik, a Verseny szervezőjére, bármely támogatójára, a Verseny zsűrijére 
nézve hátrányos kijelentést nem tesz, hátrányos aktív vagy passzív magatartást nem tanúsít, illetve 
nem alkalmaz, a Verseny Szervezőjének szabályait betartja. 

7.11. A Versenyző a Jelentkezési adatlap Szervezőnek történő megküldésével vállalja, hogy Verseny 
szavazását, a zsűri döntési jogkörét nem kritizálja, annak eredményeit maradéktalanul elfogadja. 

7

https://www.facebook.com/TheCoverGirlHungary/
https://www.instagram.com/TheCoverGirlHungary/
https://hu.pinterest.com/thecovergirlhungary/


7.12. A Versenyző a Jelentkezési adatlap Szervezőnek történő megküldésével tudomásul veszi, hogy a 
Verseny teljes ideje alatt a Versenyt  népszerűsítő reklám és egyéb marketing tevékenységre 
díjmentesen felkérhető, a Versenyt  szponzoráló cégek reklámhordozóit, valamint egyéb 
kiegészítőit a Versennyel kapcsolatos eseményeken viseli. 

7.13. A Versenyző a Jelentkezési adatlap Szervezőnek történő megküldésével tudomásul veszi, hogy a 
Verseny teljes  ideje alatt Szervező előzetes jóváhagyása hiányában semmilyen formában nem 
végezhet reklámtevékenységet, nem vállalhat fellépéseket. 

7.14. A Versenyző a Jelentkezési adatlap Szervezőnek történő megküldésével tudomásul veszi, hogy a 
Versennyel  összefüggésben semmilyen  természetes személynek, jogi személy, vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező társaságnak  a Verseny logóját, megnevezését át nem adhatja 
felhasználásra a jogtulajdonos(ok) engedélye és tudomása nélkül. 

7.15. A Versenyző a Jelentkezési adatlap Szervezőnek történő megküldésével  tudomásul veszi, hogy 
amennyiben a döntőbe jutott, úgy a döntő időpontjától számított 1  (egy) év időtartamon belül a 
Szervező rendelkezésére kell állnia reklám, promóciós vagy egyéb megjelenésekre. 

7.16. A Versenyző a Jelentkezési adatlap Szervezőnek történő megküldésével tudomásul veszi, hogy a 
Verseny döntőseként a  döntő napjától  számított 1 (egy) éven keresztül nem vehet részt olyan 
reklám vagy kommunikációs kampányban, amely a Főszponzor vagy a Szervező érdekeit sérti. 

7.17. A Versenyző a Jelentkezési adatlap Szervezőnek történő megküldésével tudomásul veszi, hogy a 
verseny győzteseként a  következő évi Verseny döntőjén, mint zsűritagnak térítésmentesen részt 
kell vennie, valamint aktív szerepet kell vállalnia a díjátadó ceremóniában. 

7.18. A Versenyző a Jelentkezési adatlap Szervezőnek történő megküldésével tudomásul veszi, hogy a 
Verseny győzteseként a döntő napján mért súlyát +- 3 (három) kg eltéréssel 1 (egy) éven keresztül 
tartania kell. 

7.19. A Versenyző a Jelentkezési adatlap Szervezőnek történő megküldésével tudomásul veszi, hogy a 
Verseny győzteseként a döntő napjától számított 2  (kettő) éven keresztül nem jelentkezhet és 
indulhat más modellfelfedező- vagy szépségversenyen. 

8. Titoktartás 

8.1. A Szervező az együttműködés kapcsán a Versenyzőről bizalmas, illetve köztudottan ilyennek 
minősülő adatok, információk birtokába juthat. A Szervező garantálja, hogy a birtokába jutott ilyen 
adatokat, információkat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény (Infotv.) vagy annak helyébe lépő más jogszabály vonatkozó rendelkezései 
alapján üzleti titokként, bizalmasan kezeli, azt jogosulatlan személy részére nem szolgáltatja ki, illetve 
nem teszik egyéb módon hozzáférhetővé. 
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9. Hatályos jogszabályok, jogviták 

9.1. A jelen ÁRSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv az 
irányadó. 

9.2. Az együttműködésből eredő vitás ügyeket a Felek peren kívül kell, hogy rendezzék. A Felek meg-
állapodnak abban, hogy a vitás ügyeik rendezésére a Budapesti Békéltető Testületet (cím: 1016 
Budapest, Krisztina krt. 99.) jelölik ki. Amennyiben a jogvita rendezése bíróságon kívül nem vezet 
eredményre, úgy a Felek a jogvita elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékességét kötik ki. 
(az illetékes törvényszékek elérhetőségei a https://birosag.hu/torvenyszekek honlapon kereshetők). 

10. Egyéb 

10.1. A szervezéssel vagy bármi mással kapcsolatos észrevételekkel, panaszokkal, ötletekkel a Szervező 
munkatársaihoz lehet fordulni az info@wtmhungary.com e-mail címen. 

Jó versenyzést kívánunk! 

Budapest, 2020. január 1.
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