
Versenytájékoztató
A jótékonysági célú „Fogtündér” futóversenyre való 
internetes jelentkezésről és részvételről.

Alapítványunk egy konkrét jótékonysági cél megvalósítása érdekében részvételi lehetőséget 
biztosít a „Fogtündér” elnevezésű virtuális futóversenyen való részvételre. 
Célunk, hogy egy hordozható fogászati egység megvásárlásával súlyosan beteg, kórházban 
kezelt, az intézményt elhagyni nem tudó gyerekek fogainak megmentését biztosítsuk.
Magyarországon egyedülálló lehetőségként Alapítványunk a kórházi ágy mellé szeretné vinni 
a sürgősségi fogorvosi kezelést. 

Teendő:
Nevezz, és ezzel segítesz!
Fuss a verseny ideje alatt bármikor! 
Teljesítsd a távot egyedül vagy csapatban!
Rögzítsd az eredményedet!
Várd a megérdemelt érmedet!

Ez egy olyan esemény, ahol úgy mérheted össze a formádat a sportolótársakkal, hogy egyben 
beteg gyerekeken segíthetsz.

Verseny kategóriák:
 21 km / 10 km  / 5 km 
 2 km“Futottak még”  / 500 m “Totyogók” 

A 21, 10 és 5 km-es távokon applikációk használatát kérjük az eredmények érvényesítéséhez.
A „Futottak még” kategóriában bárki versenyezhet sétálva, biciklivel, rollerrel, babakocsival, 
futópadon, lóháton, stb.

A “Totyogó” kategóriában leendő futóbajnok apróságok nevezését várjuk 6 éves korig.

Nevezés 2021.03.10-ig
 alap nevezési díj: 3500 Ft/fő 
 kiemelt nevezési díj: 4500 Ft/fő (plusz támogatást tartalmaz)
 átutalás: 5690 0051-1054 1254 - 0000 0000 Takarékbank Zrt bankszámlára 
 közlemény: versenyző neve + rajtszám  

Csak a sikeres fizetés végén aktiválódik a nevezésed,  melyről visszaigazolást küldünk a 
megadott e-mail címre.

A versenyre történő jelentkezésnél eldöntheted, hogy 
- becenevet vagy valós nevet adsz meg,
- az eredménytáblán név szerint akarsz szerepelni vagy csak rajtszámmal
- szeretnél magadról fényképet szerepltetetni, kép szerint megjelenni a közösségi oldalakos, a 
médiában

Kérjük, támogassa Alapítványunk munkáját az adója 1%-ával..!
facebook: Gyógyító Angyal Alapítvány, www.gyogyitoangyal.hu

http://www.gyogyitoangyal.hu/


Nevezési díj tartalma:
 egy egyedi tervezésű exkluzív érem 
 letölthető rajtszám 
 eredménylista a 21, 10 és 5 km-es távokon 
 letölthető, Facebook-on megosztható oklevél 
 postázási díj 
 adomány 

Ha kiemelten támogatnád a Fogtündér fogmentő programját és ezzel együtt a kis betegek 
gyógyulását, kérjük a kiemelt nevezési díj befizetést válaszd! 

A teljesített távtól függetlenül minden nevező egy egyedi tervezésű exkluzív érmet kap 
ajándékba, amit a megadott magyarországi címre postázunk.
A „Futottak még” és “Totyogó” kategóriában a versenyidő nem számít -így nem osztunk meg 
ranglistát- mert a részvétel a fontos.

Helyszín: A helyszín szabadon választott, fusd le a választott távot a kedvenc futóterepeden 
vagy akár futópadon.

Időpont: Fuss bármikor az érvényes nevezésed dátumától 2021.03.20. éjfélig, a Boldogság és
az Egészséges Száj Világnapjáig!

Rajtszám: Kötelezően viselendő rajtszám nincs, de, ha van lehetőséged arra, hogy az 
elküldött rajtszámodat kinyomtasd, akkor tűzd magadra.

A táv teljesítésének igazolása: Töltsd fel a futásod eredményét az eredménybeküldő 
felületen legkésőbb 2021.03.20. éjfélig.
A teljesítés után nincs más dolgod, mint egy fényképet vagy képernyőfotót készíteni, és 
feltölteni a teljesített távról és az elért idő eredményről.

Eredmény hirdetés: 2021. március 27-én. Ennek linkjét megosztjuk a Facebook oldalunkon.

Érmek átvételének módja:
1. átvevő ponton: Szeged, Juhász Gyula u. 16. (1.csengő) 
2. a nevezéskor megadott magyarországi címre postázzuk, vagy futárral elküldjük 
3. csoportos nevezés esetén egy közös magyarországi címre postázzuk 

Az érmeket a verseny lezárását követően postázzuk. 

A Fogtündér jótékonysági futásra vonatkozó adatvédelmi tájékoztató a Gyógyító Angyal 
Alapítvány  honlapján megtekinthető. Kérdés esetén keress bennünket  a 
fogtunder2021@gmail.com e-mail címen.

Segíteni szeretnél? Mit tegyél?
Fuss a gyerekekért és szerezd be a legújabb exkluzív futóérmedet.

Nevezz és fuss, hogy segíthess! 

Üdvözlettel,

               a Gyógyító Angyal Alapítvány csapata

Kérjük, támogassa Alapítványunk munkáját az adója 1%-ával..!
facebook: Gyógyító Angyal Alapítvány, www.gyogyitoangyal.hu

http://www.gyogyitoangyal.hu/
mailto:fogtunder2021@gmail.com

