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Részvételi szabályzat – Sétafoci Program 

Preambulum 

Az Európai Unió Erasmus+ Sport programjának keretein belül a LEVSKI - Sport for All 

FAITH – Football for Active Aging, Inclusion and Together Healthy elnevezésű projektje 

támogatásra való jogosultságot szerzett (hivatkozási szám: 613231-EPP-1-2019-1-BG-SPO-

SSCP).  

A projektben résztvevő partnerek: Ferencvárosi Torna Club (Magyarország), LEVSKI – Sport 

for All (Bulgária), Lazio a 8 (Olaszország). 

A 2021. június 30-ig tartó projekt célja, hogy a résztvevő sportszervezetek 65 évnél idősebb 

női és férfi szimpatizánsait újból fizikailag aktívvá tegye, megváltoztassa az életmódjukat és a 

résztvevőkből összetartó közösséget kovácsoljon. A projekt célja továbbá, hogy 

megismertesse a résztvevőkkel és a klubok népszerűségén keresztül a társadalom szélesebb 

rétegeivel a labdarúgás egyik rendhagyó változatát, amely így azok számára is elérhetővé 

válik, akik már életkoruknál vagy fizikai állapotuknál fogva nem űzik a hagyományos 

labdarúgást. A Programban résztvevő szurkolók és szimpatizánsok szeretett klubjuk 

létesítményeit használhatják majd a foglalkozások során, fejlődésükről pedig a klubok 

szakmai stábjainak elismert tagjai gondoskodnak.  

A Sétafoci projekt keretein belül a résztvevőknek egy, 12 hetes turnusban lehetősége lesz 

elsajátítani a játék szabályait, fizikailag aktívabbá válnak és a mozgásgazdagabb életmódnak 

hála, javulni fog az életminőségük. 

A Sétafoci Programmal kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztatót a jelen szabályzat 1. számú 

melléklete tartalmazza. 

1.  Program célja 

A Ferencvárosi Torna Club /székhelye:1091 Budapest, Üllői út 129. /(a továbbiakban: 

Szervező) által szervezett Sétafoci elnevezésű életminőség javító programra (továbbiakban: 

Program) olyan Fradista érzelmi kötődésű, 65 évnél idősebb nők és férfiak (továbbiakban: 

Résztvevő(k)) jelentkezését várjuk, akik  

− szeretnék beiktatni az életmódjukba 

o a rendszeres mozgást 

o a más, azonos korosztályba tartozó Fradistákkal való személyes találkozást 

- szeretnék megismerni a labdarúgás egy rendhagyó, szórakoztató, szélesebb tömegek 

számára űzhető és hozzáférhető változatát 

- rendszeres közösségi életre vágynak 
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2. A Program leírása:  

Jelentkezési feltételek: 

A Programra 65 évnél idősebb, Fradista érzelmi kötődésű nők és férfiak jelentkezését várjuk. 

A programban nem vehetnek részt olyan személyek, akik ellen jelenleg a Groupama Aréna 

Pályarendszabály megsértése, vagy az FTC - MVM Sportközpont Házirendjének megsértése 

miatt kizáró, felfüggesztő határozat van érvényben. 

A programban való részvétel ingyenes. 

A programban való részvétel internetes és papír alapon beküldött regisztrációhoz kötött. A 

regisztráció időtartama: 2020. augusztus 10-től 2020. augusztus 28-ig tart. A regisztráció 

önmagában nem jelenti a Programba való felvételt.  

A Program kizárólagos Szervezője a Ferencvárosi Torna Club. 

 

A Programban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi Szabályzat automatikus elfogadását 

jelenti.  

 

3. A Program időtartama: 

A Program időintervalluma: 

Egészségügyi Alkalmassági Vizsgálat: 2020. szeptember 2. szerda  

A Program időtartama: 2020. szeptember 7 – 2020. november 27. 

A Program résztevői a FAITH – Football for Active Aging, Inclusion and Together 

Healthy elnevezésű projekt keretein belül részt vehetnek egy külföldön megrendezendő 

Sétafoci tornán, amelynek hivatalos időpontja még nem ismert. 

A 12 hetes turnusban 20 fő vehet részt. Amennyiben a 2020. augusztus 28. napjáig a 

jelentkezők száma meghaladja a Programban meghatározott létszámot, úgy a Szervező 

dönthet úgy, hogy többletjelentkezők részvételével további Sétafoci turnusokat indít, melyek 

időintervalluma 2020 decemberét követően kerül meghatározásra. 

A Program résztvevői minden 12 hetes turnust megelőzően egy úgynevezett Egészségügyi 

Alkalmassági Vizsgálaton vesznek részt. Az Egészségügyi Alkalmassági Vizsgálaton való 

részvétel előfeltétele a Programba történő felvételnek. 

Az Egészségügyi Alkalmassági Vizsgálat az alábbi vizsgálatokat foglalja magában: 

- EKG 

- Belgyógyászati vizsgálat 

- Nagyrutin labor vizsgálat 

- Vérnyomásmérés 

Az Egészségügyi Alkalmassági Vizsgálatok eredményének függvényében, a független 

egészségügyi szakértők döntésének értelmében előfordulhat, hogy egyes jelentkezők a 
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vizsgálat eredményétől függően nem vehetnek részt a Programban. Ezért a Vizsgálatokra a 

Programban meghatározott létszámon felüli számban kerülnek behívásra a jelentkezők.  

Az Egészségügyi Alkalmassági Vizsgálatokra 2020. szeptember 2. szerdai napon 10:00 – 

13:00 óra között óránként, kis csoportokban kerül sor, melyre a beosztást a Programra történő 

internetes és papír alapú regisztrációt követően kerül sor. 

4. A Program menete: 

A foglalkozások napjait és kezdési időpontjait a Szervező hivatalos kommunikációs 

felületein, valamint a setafoci@fradi.hu e-mail címről kiküldött tájékoztatók 

formájában tudatjuk a Program résztvevőivel.  

Helyszínek: FTC-MVM Sportközpont és Groupama Aréna (előzetes értesítés alapján) 

 A foglalkozások alkalmával a Szervező valamennyi résztvevő számára az alábbiakat 

biztosítja térítésmentesen: 

   -      öltöző 

    -      zuhanyzási lehetőség 

-          2 mez  

-          ásványvíz 

-          nővéri ügyelet 

-          elsősegély 

-          sporttelep használat 

-          sporteszközök használata 

 A foglalkozások alkalmával a résztvevőknek kell maguknak biztosítani a sportolásra 

alkalmas (időjárásnak megfelelő) ruházatot. 

5. Szabályok betartása 

A Programból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Résztvevők, 

akik a Program szellemével ellentétes magatartást tanúsítanak. Ilyen Résztvevőknek 

minősülnek például, akik megsértik a Groupama Aréna Pályarendszabályát, továbbá vétenek 

az FTC - MVM Sportközpont Házirendje ellen. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik 

nem valós adatokkal vesznek részt a Programban. A jelen pontban meghatározott, 

tisztességtelen magatartást tanúsító Résztvevők kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, 

amelyet a Programmal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.  

A Résztvevők kifejezetten tudomásul veszik és kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Program 

teljes időtartama alatt a Programban személyesen vesznek részt. Amennyiben a Program 

szerinti valamely időpontban nem tudnak megjelenni, úgy azt előzetesen be kell jelenteni – a 

jelentkezésre megadott e-mail címen – és a következő megjelenés alkalmával hitelt érdemlően 

mailto:setafoci@fradi.hu
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igazolni kell a távolmaradás okát. Ennek elmulasztása esetén a Szervező jogosult a Résztvevő 

Programból való kizárására.  

A résztvevőkre a Ferencvárosi Torna Club minden sportolójára, alkalmazottjára vonatkozó 

elvárások érvényesek a médiában, és a közösségi médiában való megnyilatkozást illetően. 

Bármilyen, a Ferencvárosi Torna Club szellemiségével szembemenő, kirekesztő, 

sportszerűtlen, erőszakos megnyilatkozás azonnal a Programból való kizárással jár. 

Továbbá Szervező fenntartja a jogot, hogy vitás esetben a Résztvevőt - indoklás nélkül, 

azonnal - kizárja a Programból. 

 

6. Részvevők hozzájárulása 

 

A Résztvevők a Programban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten 

 hozzájárulnak ahhoz, hogy 

 

6.1. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Szabályzat 

 minden rendelkezését; 

6.2. a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Résztvevők részére ajándékokat adjon át 

nyilvános program keretében, valamint külön díjazás nélkül - a Résztvevő előzetes 

hozzájárulása esetén - publikálja, felhasználja, vagy ismertesse a Résztvevők nevét 

és képmását a médiában és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó 

és videó anyagokban a Programmal kapcsolatos kommunikációja során; 

   

7. Egyéb 

7.1. Résztvevő a Programban való részvétellel elismeri és elfogadja, hogy a Program 

során történő adatkezelés célját megértette. A Résztvevők személyes adatait a 

Szervező – a Program megvalósításában résztvevő adatfeldolgozókon kívül - 

további harmadik személyeknek nem adja tovább.  

7.2. A Szabályzat a Program lebonyolítását szolgáló, a Ferencvárosi Torna Club 

hivatalos honlapján keresztül érhető el. A Résztvevő a Programban való részvétel 

előtt köteles tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, a Szervező a 

tájékozódás elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem 

vállal. 

7.3. A Programból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Program szervezésében 

részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek 2013. évi V. 

törvény (a továbbiakban „Ptk.”) 8:1.§-ában meghatározott közeli hozzátartozói.  

7.4. Szervező fenntartja a jogot a Program megszakítására, felfüggesztésére. 

Amennyiben Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Programot, erről Szervező 

közvetlenül értesíti a Programban résztvevőket. 

7.5. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot indokolt esetben bármikor 

 megváltoztassa. 

 

 

Budapest, 2020. augusztus 6. 
 


