FITT FAMILY VERSENYKIÍRÁS
A FITT FAMILY ÁLTALÁNOS SZABÁLYZATA
A Szegedi Sport és Fürdők Kft. (6726 Szeged, Temesvári krt. 33.), mint a Fitt Family
eseménysorozatot lebonyolító és koordináló szervezet a Fitt Family Programra
regisztráló személyeket az alábbiakról tájékoztatja:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A regisztráció elküldésével a jelentkező kijelenti, hogy a Szegedi Sport és
Fürdők Kft. által koordinált Fitt Family program jelen versenykiírását
mindenben megismerte, az abban foglalt szabályokat tudomásul vette és
magára kötelezőnek ismeri el.
2. A Fitt Family programba történő regisztráció feltétele legalább egy szülő
nevezése.
3. A Szegedi Sport és Fürdők Kft. a hiányosan vagy hibásan megadott
regisztrációs adatokból eredő problémákért nem felel.
4. A regisztráció akkor válik befejezetté, amikor a család kitölti a regisztrációs
űrlapot, elfogadja az adatvédelmi tájékoztatót és az általános szabályzatot.
Abban az esetben, ha a regisztráció online történik, akkor válik hitelessé, ha a
versenyző a válasz e-mailt megerősíti. Amennyiben a versenyző nem erősíti
meg a regisztrációját, addig az elért pontjait, eredményét nem tudjuk közzé
tenni. A regisztráció során a családok különböző szempontok alapján
választhatnak maguknak fantázia nevet, melynek megváltoztatására,
moderálására, a Szegedi Sport és Fürdők Kft. fenntartja a jogot.
5. A Fitt Family versenyre való jelentkezéshez nem kell regisztrációs díjat fizetni,
de az intézménybe való belépés, nevezés, kölcsönzés díjköteles.
6. A nevezett családok az alább felsorolt rendezvényeken és időpontban, az
adott esemény saját részvételi szabályzatában foglaltaknak és az általános
szabályzatnak megfelelően vehetnek részt és gyűjthetnek Fitt Familypontokat. Ha valamelyik kategóriában 6 versenyen át nem indul el versenyző,
akkor fenntartjuk a jogot arra, hogy azt a kategóriát megszüntetjük.
7. Ezeken a rendezvényeken a nevezett család saját felelősségére vehet részt.
Az eseménnyel összefüggő bármilyen egészségügyi károsodásért, illetve
balesetért, anyagi kárért a Szegedi Sport és Fürdők Kft., illetve az esemény
szervezőinek felelőssége a jogszabályok által megengedett legteljesebb
körben kizárt, kártérítésre nem kötelezhető. A nevezett család valamennyi, a
programban szereplő rendezvényen az adott esemény saját részvételi
szabályzatában foglaltaknak és az általános szerződési feltételeknek
megfelelően vehet részt, azzal kapcsolatban a cég reklamációt nem fogad el.

8. A Szegedi Sport és Fürdők Kft. fenntartja a jogot, hogy az előzetesen kiírt
eseményeinek időpontját, szabályát a rendezvényt megelőzően (szükség
esetén közvetlenül a rajt előtt) módosítsa. Az esetleges módosítások által
okozott kárért a cég felelősségre nem vonható. A módosításokat a résztvevők
részére hírlevél formájában, e-mailen juttatja el, vagy a facebook oldalon teszi
közzé.
9. A jelen általános részvételi szabályok az egyes események egyedi
szabályaival együttesen érvényesek, melyet az adott események kiírásai
tartalmaznak majd.
10. A családok közötti rokonsági kapcsolatot a Szegedi Sport és Fürdők Kft. nem
vizsgálja, de ha tudomásunkra jut valamilyen ezzel kapcsolatos visszaélés,
azonnali kizárással jár. A cég jelen szabályzat súlyos megsértésének
megállapítása esetén a nevezettet/nevezetteket a Fitt Family programból
kizárhatja.
11. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a rendezvény ideje alatt róla felvételek
készülhetnek. A képek és felvételek készítéséhez és felhasználásához
hozzájárul.

II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYZAT:
1. Minden egyes lent említett eseményen való részvételért 50 pont jár, ha nem
indul a versenyző akkor az adott versenynapon 0 pontot kap.
2. Minden alább felsorolt rendezvényünkön a legjobbaknak plusz pontok járnak.
Erről mindig az adott esemény előtt közétett külön szabályzat alapján lehet
értesülni.
3. Fitt Family pontszám = részvételi pont + eredményért járó pont.
4. Amelyik család a legtöbb pontot gyűjti össze, az megszerzi a Fitt Family címet
és az értékes nyereményeket (erről alább a nyeremények címszó alatt).
Amelyik szülő a legtöbb pontot gyűjti (a Fitt Family-ben elért egyéni
pontszámból számítjuk ki), az elnyeri a Fittanya, vagy Fittapa címet és a
szintén értékes nyereményeket.
5. A futások, biciklizések, túrák alkalmával NEM kötelező a családtagoknak
együtt beérni, hiszen a szülők és a gyermek/ek pontszámai összeadódnak.
6. Vannak páros feladatok, ahol a kiírás értelmében együtt indulnak a nevezett
családtagok, a többi versenyszámnál nem kötelező az együttes indulás.

7. Érvényes Fitt Family futamnak az számít, ha legalább egy gyermek és egy
szülő elindul egy adott versenyen. Ha nem tud indulni egy gyermek sem, a
szülő által elért pontszámot kizárólag a fittanya, fittapa pontszámba számítjuk
be. Ha egy szülő sem indul, akkor érvénytelen a Fitt Family futam.
8. Korosztály besorolások: A korosztályokat a gyerekek életkora alapján, a
következőképpen határozzuk meg:
Supermini = 3-6 éves korig
Mini
= 7-10 éves korig vagy általános iskola alsó tagozat
Tini
= 11-14-éves korig vagy általános iskola felső tagozat
Gimi
= 15-20 éves korig vagy középiskolás (Ha a verseny évében a
gyermek nem tölti be a 21. életévét.
9. Kategóriák: A kategóriákat a gyerekek létszáma és a fent említett korosztályok
alapján határozzuk meg.
Fittanya: Kizárólag akkor indulhat el a versenyző ebben a kategóriában,
amennyiben a Fitt Family-be is nevezett. Ugyanazok a szabályok
vonatkoznak rá, amelyek a Fitt Family általános szabályzatában, illetve az
adott versenyszám szabályzatában szerepelnek.
Fittapa: Kizárólag akkor indulhat el a versenyző ebben a kategóriában,
amennyiben a Fitt Family-be is nevezett. Ugyanazok a szabályok
vonatkoznak rá, amelyek a Fitt Family általános szabályzatában, illetve az
adott versenyszám szabályzatában szerepelnek.
Fittfamily: Összesen 16 kategória keletkezik a korosztályok külön értékelése
következtében.
A Fitt szó mögötti szám a gyerekek számát jelenti. Nem kötelező annak
megfelelő kategóriában indulni, ahány gyermek van a családban. Több
gyermek esetén a legfiatalabb korú gyermek életkora alapján történik a
kategória besorolás. A regisztrációkor el kell dönteni, hogy melyik
kategóriában, vagyis hány gyermekkel szeretne indulni az adott család. Nem
kötelező mind a két szülőnek elindulni, egy szülővel is érvényes a nevezés.

Fitt1Family: anya,apa, 1 gyermek (supermini,vagy mini,vagy tini,vagy gimi)
Fitt2Family: anya,apa 2 gyermek (supermini,vagy mini,vagy tini,vagy gimi)
Fitt3Family: anya,apa 3 gyermek (supermini,vagy mini,vagy tini,vagy gimi)
Fitt4Family: anya,apa 4 gyermek (supermini, vagy mini,vagy tini,vagy gimi)
Fitt1Family: anya,apa 1 gyermekkel (A Fitt szó után szereplő szám, a
gyermek/ek számát jelenti.)
2 szülő – 1 gyermek szupermini kategória
2 szülő – 1 gyerek mini kategória
2 szülő – 1 gyerek tini kategória
2 szülő – 1 gyerek gimi kategória

Fitt2Family:

anya,
apa,
2
gyermekkel
Több gyermek esetén a legfiatalabb korú gyermek életkora alapján
történik a kategória besorolás.
2 szülő – 2 gyermek szupermini kategória
2 szülő – 2 gyerek mini kategória
2 szülő – 2 gyerek tini kategória
2 szülő – 2 gyerek gimi kategória

Fitt3Family: anya, apa, 3 gyermekkel
Több gyermek esetén a legfiatalabb korú gyermek életkora alapján
történik a kategória besorolás.
2 szülő – 3 gyermek szupermini kategória
2 szülő - 3 gyermek mini kategória
2 szülő - 3 gyermek tini kategória
2 szülő - 3 gyermek gimi kategória

Fitt4Family:

anya,
apa,
4
gyermekkel
Több gyermek esetén a legfiatalabb korú gyermek életkora alapján
történik a kategória besorolás.
2 szülő – 4 gyermek szupermini kategória
2 szülő - 4 gyermek mini kategória
2 szülő – 4 gyermek tini kategória
2 szülő – 4 gyermek gimi kategória

10.

Plusz
pontgyűjtési
lehetőség
egész
évben:
Plusz pontgyűjtési lehetőséget is biztosítunk a Fitt Family versenyzőinek. Erre
a verseny kezdetétől a végéig van lehetőség, vagyis 2019.02.04. 2019.11.03.-ig. Lényege, hogy 12 perc alatt, mennyit képes végrehajtani
szabályosan az adott feladatból. Havonta maximum egyszer lehetséges az
eredményen javítani. Konditermünkben bármikor teljesíthető kihívások:
○ futógépen futás
○ fekvőtámasz
○ húzódzkodás
○ felülés
○ íjászat: Balaton utcai labdarúgó pálya mögötti füves területen április 1től (időjárás függvényében, a változtatás jogát fenntartjuk)

A plusz pontgyűjtés a külön részvételi szabályzatában foglaltaknak és az általános
szerződési feltételeknek megfelelően hajtható végre.

III. Rendezvények
Ahol Fitt Family pontok gyűjthetők:
Pontgyűjtési lehetőség 2019.január 19-től november 03-ig tart.
1. Jeges Fitt Family hétvége: 01.19.-20.
2. Fedett pályás úszás: 02.09.-02.10.
3. Sziki teljesítménytúra: 03.24.
4. Tavaszi hajtás: 04.14.
5. Evezés: 05.25.
6. Kihívás napja: 05.29.
7. Decathlon Egészségfesztivál, családi nap: 06.01.
8. Határ menti tekerés: 06.09.
9. Streetball: 07.13.
10. Meglepetés program: akadályfutás: 07.27.
11. Amatőr úszóverseny: 08.09.
12. Run for night: 08.31.
13. Családi sport és egészségfesztivál: 09.15.
14. Pick futóverseny: 09.29.
15. Szemétszedős - gyaloglós futás: 10.06.
16. Öreg Kőrössy Teljesítménytúra: 11.03.
Fitt Family Díjátadó: 2019.12.14.
A Fitt Family aktuális híreiről, eseményeiről, szabályzatairól, az aktuálisan következő
események helyszíneiről és időpontjairól, a pontszámításról, vagy bárminemű fontos
változásról minden esetben e-mailben értesítjük az érintetteket, illetve honlapunkon
is közzé tesszük.

IV. PONTSZÁMÍTÁS
1. A Fitt Family-be nevezett versenyző tehát a fent felsorolt rendezvényeken, és
a plusz pontgyűjtési lehetőség által szerezhet Fitt Family Pontokat.
2. Pontgyűjtésre 2019. január 19-től november 03-ig van lehetőség.

3. Fitt Family pontszám = részvételi pont + eredményért járó pont.
4. Minden egyes lent említett eseményen való részvételért 50 pont jár, ha nem
indul a versenyző akkor az adott versenynapon 0 pontot kap.
5. Minden fent felsorolt rendezvényünkön a legjobbaknak plusz pontok járnak.
Erről mindig az adott esemény előtt közétett külön szabályzat alapján lehet
értesülni.
6. Pontozás a legtöbb esetben egységes. Kivétel: ahol az adott esemény külön
szabályzata máshogy nem rendelkezik.
a. 1. helyezett: 150 pont
b. 2. helyezett: 140 pont
c. 3. helyezett: 130 pont
d. 4. helyezett: 120 pont
e. 5. helyezett: 110 pont
f. 6. helyezett 100 pont
g. 7. helyezett: 90 pont
h. 8. helyezett: 80 pont
i. 9. helyezett: 70 pont
j. 10. helyezett: 60 pont
k. Első 100-ban: 40 pont
l. Első 200-ban: 30 pont
m. Első 300-ban 20 pont
n. Első 500-ban 10 pont
o. Első 1000-ben 5 pont
p. 2000-ben 4 pont
q. 3000-ben 3 pont
r. 4000-ben 2 pont
s. Minden további 1 pont
7. Futásoknál, biciklizéseknél, túráknál, úszásnál mindenki számára
teljesíthető távok állnak a versenyzők rendelkezésére, de bárki
választhatja bármelyik nehézségű szakasz teljesítését. Éppen ezért a kis
táv 1-szeres szorzóval, középső táv 2-szeres szorzóval, a legnagyobb táv
3-szoros szorzóval számít, ami a pontokat illeti.
8. Felhívjuk a Tisztelt Fitt Family versenyzők figyelmét arra, hogy
megszerezhető pontokról mindig szíveskedjenek az adott eseményt
megelőzően tájékozódni a honlapunkon.
9. A fent említett pontok tájékoztató jellegűek, amelyek eseményenként
változhatnak. Kérjük, mindig időben tájékozódjon a rendezvények előtt
honlapunkon az adott eseményhez tartozó távokról és azok teljesítéséért
járó pontszámokról!
10. A Fitt Family eseményeken gyűjtött pontok jóváírása az esemény
befejezését követően történik meg, lehetőség szerint minél hamarabb
közzétesszük honlapunkon ranglista formájában. Ezzel kapcsolatban
kérjük szíves türelmüket!

11. Egy-egy Fitt Family eseményen a család minden tagjának csak egy
próbálkozását, egy távon, tehát egy eredményét tudjuk ponttal jutalmazni–
megértésüket köszönjük.
12. Az egyes eseményeket követően a Szegedi Sport és Fürdők Kft.
eredménylistát készít a megszerzett pontok alapján, ezeket közzé teszi
honlapján ranglista szerűen.
13. A Program eseményein esetlegesen felmerülő problémákat, észrevételeket a Fitt Family e-mail címén (fittfamily@szegedsport.hu) keresztül van
lehetőség jelezni.

V. JUTALMAK, DÍJAK
1. A pontgyűjtés eredménye: Amelyik család a legtöbb pontot szerzi, az lesz
a Fitt Family. Amelyik anya, vagy apa a legtöbb pontot gyűjti (a Fitt
Familyben elért egyéni eredmények alapján számítjuk ki), az lesz a
Fittanya, Fittapa.
2. Minden kategória első helyezettjének összes tagja All Inclusive kártyát
kap, mely a Szegedi Sport és Fürdők Kft. intézményeibe korlátlan
belépésre jogosít egy éven át. Erről bővebben tájékozódni a következő
linkre
kattintással
lehetséges:
http://www.szegedsport.hu/szegedsportkartya/. De a 2., 3. helyezettek is
értékes nyereményekre számíthatnak. Erről később adunk bővebb
tájékoztatást.
3. A jutalmak átvételére a Fitt Family versenysorozat lezárulta után lesz
lehetőség egy díjátadó keretében, előreláthatólag 2019.12.14-én. Utóbbi
pontos időpontjáról, valamint helyszínéről minden esetben e-mailben
értesítjük az érintetteket.

VI. ADATVÉDELEM
Az adatvédelem és az adatkezelés biztonsága:
Az Ön személyes adatainak védelme a Szegedi Sport és Fürdők Kft.számára
kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben megadott, azonosításra
alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az
érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint.
Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk, kivéve,
ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat).

Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak
felénk.

VII. A RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT
ÉRVÉNYESSÉGE
Jelen versenykiírás visszavonásig érvényes. A Szegedi Sport és Fürdők Kft.
fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot a Fitt Family programba regisztrált tagok
előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A cég a jelen szabályzat súlyos
megsértésének megállapítása esetén ezen okból a nevezettet/nevezetteket a Fitt
Family programból kizárhatja. A verseny céljából képzett virtuális családokat a
szervezők kizárással sújthatják, amennyiben nem valódi egy háztartásban élő
családról van szó.

