


JÓTÉKONYSÁGI TEREPFUTÁS
A SZAJKI FOGADJ EL ALAPÍTVÁNY SÉRÜLT FIATALJAIÉRT

A szajki „Fogadj el” Alapítvány halmozottan sérült fiatalok nappali ellátását 
biztosítja 1995 óta. Évente megrendezi a Nyitott Kapu szakmai és kulturális 
programját, melynek célja a fogyatékosság, a másság értékeinek közvetítése, 

a természetes elfogadás népszerűsítése. 
A 2020. augusztus 29-én megrendezésre kerülő hagyományos rendezvény – 
barátaink, segítő partnereink javaslatára – kiegészül egy jótékonysági terepfu-
tással, mely csodálatos természeti környezetben kerül lebonyolításra.

Hívunk, várunk, tarts velünk, fussunk együtt Magunkért és Másokért!

Időpont: 
2020. augusztus 29. (szombat) 

Rajt: 
10.00 óra 



Helyszín: 
 Szajk, „Fogadj el” Alapítvány Napközi Otthona  
 7753 Szajk, Petőfi utca 47.

Távok: 
I.  Szajk 

 Petőfi u. 47. – Madarász Pince   

 és vissza a kiindulási helyszínre 2 km

II. Szajk 

 Petőfi u. 47. – Madarász Pince  –  
 Lochgarten bejárata (Lukarti)  
 és vissza a kiindulási helyszínre 5 km

III. Szajk 

 Petőfi u. 47. – Madarász Pince –  
 Lochgarten bejárata (Lukarti) –  
 Liptódi Határkereszt – Versend külterület 

 és vissza a kiindulási helyszínre 12,5 km  
 (negyedmaraton)



Rajtszám átvétel:  
 helyszínen

Frissítőpontok:  
 Petőfi u. 47. | Madarász Pince | Lochgarten bejárata (Lukarti) |  
 Liptódi Határkereszt
	 A	résztvevő	maga	gondoskodik	pohárról	vagy	kulacsról!

Nevezési díj:  
 2.000,-Ft/fő 

Nevezési díj befizetésének módja: 
 átutalással az alábbi bankszámlaszámra:
 „Fogadj el” Alapítvány   50100019-12001015
 a közlemény rovatba kérjük beírni:  
 Nevezési név + „jótékonysági futás”

Előnevezés, regisztrálás:  
 kizárólag online felületen 2020. 08. 26-ig
 https://futafold.webnode.hu/jotekonysagi-terepfutas/

Helyszíni nevezés:  
 a Napközi Otthon udvarában  
 9 óra 30 percig bármely kategóriában



A nevezési díj ellenében az alábbi  
szolgáltatásokat nyújtjuk:

•  részvétel egy jótékonysági ügyért,
•  egyedi rajtszám,

•  csomagmegőrzés,
•  frissítők,
•  finom ebéd,
•  emlékérem,

•  részvétel egy jó hangulatú kulturális 
eseményen.

Eredményhirdetés:  
 12 óra 30 perc

Díjazás:  
 minden kategóriában  
 1–3 helyezett női és férfi érem

Kapcsolattartás: 
 Stang Imréné 

 +36 (20) 5797 488 | info@fogadjel.hu



Részvételi feltételek, egyéb információk:

• A rendezvényen minden résztvevő saját felelősségére indul, a rendezőség a 
programmal kapcsolatban semmilyen kártérítésre nem kötelezhető!

• Az eseményen az indulhat, az kaphat rajtszámot, aki elfogadja a feltételeket és 
egyetért annak szellemiségével.

• A rajtszámot a póló elejére, jól látható helyen kell rögzíteni. A rajtszámot a neve-
zők a helyszínen megkapják a rögzítéséhez szükséges kapcsokkal együtt.

• A futás aszfalton, erdőben, földúton kerül megrendezésre. Az erdő tisztaságára 
fokozottan figyeljünk!

• Az útvonalat részben biztosítjuk, azt végig jelöljük.
• A résztvevőknek lehetőségük van csomagjuk depózására az alapítvány udva-

rán. Csak lezárt, címkézett csomagot fogadunk el.
• Az esemény időtartama alatt szakképzett elsősegélynyújtók állnak készenlét-

ben. A résztvevőknek azonban tudomásul kell venniük, hogy a terep jellege, 
adottságai miatt az elsősegélynyújtó kijutása egy esetleges sérülés helyszíné-
re időigényesebb lehet. Minden résztvevőnek kötelessége kiemelten ügyelni 
saját, és a többi résztvevő testi épségére és ha szükséges, segítenie az esetleg 
balesetet szenvedett sporttársának.

• A résztvevő elfogadja, hogy az eseményről készült kép és filmanyagok felhasz-
nálásában szerepeljen és  azért ellenszolgáltatást nem kér.

• A célban minden résztvevő számára meleg ételt biztosítunk. 
• 10 év alatti személy csak szülő felügyelet mellett vehet részt a rendezvényen!



Nagyon szépen köszönjük a TÁMOGATÓ JELENLÉTET.

Hívunk, várunk, tarts velünk, fussunk együtt Magunkért és Másokért!

A	Szervezők,	Segítők	és	 
a	Napközi	Otthon	valamennyi	gondozottja	és	családja!


