
 

Szponzorfutás 2022.09.25. – BSC 

 

Helyszín:   OMSZK park 

Időpont:   2022.09.25 vasárnap, 9:00 – 12.00h  

Regisztráció kezdete:  9:00 

Futás helyszíne, kezdése: OMSZKI- tó körül, 9:30 U11-14; 10:00 LU19, FU20; 10:30 NBII Nők/Férfiak 

A futás időtartama:  max. 30 perc/korosztály 

A futás eredményének összesítése, a résztvevő csapatok bemutatása, sorsolás, vendéglátás, büfé: 10:30 – 

12:00 

A rendezvény zárása:  kb. 12:00 

Résztvevők:  

1. Sportolók: A BSC klub kézilabda szakosztály csapatainak minden felnőtt és utánpótlás korú versenyzője. 

Számukra a részvétel kötelező. 

2.  Hozzátartozók: klubot támogatni kívánó szülők, testvérek, rokonok, barátok, szimpatizánsok. 

Természetesen nem kötelező, de amennyiben részt kívánnak venni az eseményen, az alábbi feltételek 

és játékszabályok rájuk is vonatkoznak 

3. Érdeklődők: Bárki, aki hallott az eseményről és önmagában a futás élménye miatt szeretne részt venni 

az eseményen, az 5.000.- Ft nevezési díj fejében ezt megteheti. 

A futás lebonyolítása, játékszabályok: 

1. Mindenki, (kivéve Érdeklődők kategória) aki részt vesz a futásban (Futó), a rendezvény előtti 

hetekben olyan egyéni „Szponzorokat” keres, akik hajlandók egy egyszeri - legalább egy minimális*, 

vagy lehetőségeikhez képest bőkezűbb - anyagi támogatást nyújtani a klubnak úgy, hogy az egyén 

személyét, vagy a futáson elért teljesítményét honorálják. Egyéni Szponzorok lehetnek: családtagok, 

rokonok, barátok, főnökök, cégek, ügyfelek stb. Ahhoz, hogy a Szponzorok szabadon dönthessenek a 

támogatás mértékéről, illetve választani tudjanak a közül, hogy a Futót a futáson elért teljesítménye 

alapján (lefutott szakaszok száma) támogatják, vagy a lefutott szakaszok számától független, egyénileg 

felajánlott összeggel díjazzák, segítségként egy „Szponzor-cetlit” kapnak, melyen minden részletet és 

lehetőséget feltűntetünk. A letölthető „Szponzor-cetliket” a mellékletben csatoljuk. 

 

2. Minden Futó, köteles legalább 1 Szponzort szerezni. *A minimális szponzori összeg vagy 1.000.- 

Ft/futott SZAKASZ (egy szakasz 400m), vagy pedig min. 5.000.- Ft. szponzori összeg. Amennyiben a 

lefutott szakaszok száma kevesebb, mint 5, abban az esetben a min. 5.000 Ft. szponzori összeget kell 



befizetni. Nem tilos „saját szponzorként” részt venni a futáson. Ebben az esetben is ugyanúgy 

érvényesek a vállalási és befizetési feltételek. 

 

3. A rendezvény napján, a futók a regisztrációnál leadják az általuk összegyűjtött „Szponzor-cetliket” a 

szervezőknek. Szervezők minden futó neve alá külön-külön összegyűjtik a futó által hozott 

Szponzorok mindegyikét és azok anyagi vállalásait. A résztvevők célja, hogy minél több Szponzort 

gyűjtsenek. A futás végeztével az összesítés alapján, a legtöbb szponzori támogatást szerzők (1-3 

helyezés) értékes ajándékot kapnak. 

 

4. A regisztráció befejeztével elindul a futás az Omszki-tó körül. A futás időtartama max. 30 perc. A tó 

kerülete kb. 1200 m, melyet 3 egyforma SZAKASZ-ra osztunk, (egy szakasz 400m) ahol 

ellenőrzőpontokat állítunk fel. Az ellenőrzőpontokon a Futók karszalagokat kapnak, melyeket a futás 

végeztével leadnak a szervezőknek. Minden ellenőrző ponton való áthaladás 1 teljesített szakasznak 

számít! (egy teljes tó-kör = 3 szakasz). A futó célja, hogy futásával minél több karszalagot, ezáltal minél 

több támogatás gyűjtsön a klubjának. 

 

5. Futás végeztével, a szervezők az átadott karszalagok alapján rögzítik az egyéni teljesítményeket. A 

Futó egyéni Szponzorai postai úton kapják meg a befizetendő összeget. A fizetési lehetőségekről a klub 

szervezői adnak tájékoztatást. 

 

6. Végül, de nem utolsósorban: futás után közösségi programokat tartunk, mint pl. csapatok 

bemutatása, nyeremények kisorsolása, közös fénykép készítése, mindez vendéglátás, büfé és zene 

kíséretében. 

 

Tudnivalók Résztvevőknek: 

 

1. Azok a Futók (az első 3 helyezett), akik egyénileg a legtöbb szponzort és támogatást gyűjtötték, 

értékes ajándékban részesülnek. 

2. A helyszínen az átöltözési lehetőség, ill. a higiéniás helységek (mosdók) biztosítottak. 

3. A helyszínen ingyenes orvosi ellátás biztosított.  

4. A helyszínen büfé üzemel, melynek bevételével a klubot támogatjuk. 

5. Minden Résztvevő - az „Érdeklődők” kategóriában lévők is – jogosult egy ingyenes frissítő italra és 

x -db zsíroskenyér elfogyasztására. 

Tudnivalók Szponzoroknak: 

1. minden Szponzor sorsoláson vesz részt, ahol tíz értékes nyeremény talál gazdára. A sorsolásra és 

eredményhirdetésre közvetlenül a futás után kerül sor.  

2. Minden jelenlévő (nem csak futásban résztvevő) Szponzort ingyenes zsíroskenyérrel, üdítővel 

kínálunk. 

3. Felnőtt csapataink (Férfi NB2, Női NB2) szeptember 25-e utáni soron következő hazai mérkőzésére 

az ingyenes belépés mellett, meghívunk minden kedves Támogatót egy pohár pezsgőre, vagy 

alkoholmentes üdítőre. Szeretettel várunk mindenkit! 

Kérünk mindenkit, aki szívén viseli a BSC sorsát, aki gyermekét szeretné jó közösségben, jó feltételek 

között tudni, aki szeret itt sportolni, az vegyen részt ebben az egyedülálló kezdeményezésben. 

Támogassuk mi magunk is a klubot, és szerezzünk minél több támogatót, hiszen ez mindnyájunk közös 

érdeke!  

 

Sportbaráti köszönettel: 

                 Lakatos Zoltán  

              elnök 

 


