
 

 

 
„Fuss a TündérPakk Alapítvány javára!” részvételi szabályzat 

 
 

 
1. Fuss a TündérPakk Alapítvány javára! - adományozó online futás időszak: 

2020. május 30. 0:00 órától - 2020. június 12. éjfélig 
 

2.  A támogató futás célja: A TündérPakk Közhasznú Alapítvány tevékenységének 
támogatása, a rászoruló és mélyszegénységben élő családok tartós élelmiszerrel, 
higiéniás termékekkel, babapolási termékekkel, tisztítószerekkel történő támogatása. 
A családok és a helyszín meghatározása, kiválasztása családsegítők 
közreműködésével fog megtörténni, melyben országosan minden települést 
számításba veszünk.  

 
3. Helyszín: A világ bármely pontján az aktuális jogszabályok betartásával, figyelve 

magunk és mások épségére. 
 

4. Verseny résztvevői: Korosztálytól függetlenül, aki szereti ez egészséges életmódot 
és támogatni kívánja az alapítvány célkitűzéseit. Minden résztvevő saját felelősségre 
vesz részt az online eseményen, az előírt kijárási korlátozások maradéktalan 
betartásával! 
 

5. Távok: mindenki a saját edzettségi szintjének megfelelő távon sétálva, kocogva, futva 
egyénileg vagy az egy háztartásban élők, családok által összeadva. 
 

6. Támogatói díj:  Támogasd Alapítványunk munkáját egy az általad nevezni kívánt 
verseny nevezési díjának megfelelő összeggel vagy minden lefutott kilométereid után 
1000,- Ft-tal. Ha 10 km után 10.000,-Ft-al támogatod munkánkat, megajándékozunk 
egy Tündér bögrével, melynek átvételét a feltöltött fotód után az info@tunderpakk.hu 
mail címen egyeztetheted velünk.  
 

7. Mit kell tenned? 
Egyszerűen csak teljesítsd az általad tetszőlegesen kiválasztott verseny távját - 
amennyiben rendelkezel TündérPakkos pólóval, köszönettel vennénk ha ebben futnál 
- , s egy mosolygós fotóval elküldenéd részünkre az alábbi lehetőségek egyikén: 

• Facebook eseménynél messengeren 

• Email címen: info@tunderpakk.hu 

 
8. Adományod hova küldheted? 

Számlatulajdonos neve: TündérPakk Alapítvány 
Számlavezető pénzintézet neve: MagNet Bank Zrt. 
Számlaszám: 16200120-18541478-00000000  
 
Külföldről történő utaláshoz az alábbi adatokra lesz szükséged: 
IBAN: HU18 1620 0120 1854 1478 0000 0000 
SWIFT kód: HBWEHUHB 
 
Közlemény rovat: Fuss a TündérPakk javára 
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9. Verseny egyéb tudnivalói: 
Az eseményen résztvevők által közölt fotók kizárólag a TündérPakk Közhasznú 
Alapítvány által használhatók fel. A támogatói futáson történő részvétel minden 
résztvevő számára önkéntesen zajlik. 
A 10 km teljesítése és 10.000,-Ft adomány támogatás utalás után az 
info@tunderpakk.hu mail címen jelezd kérlek, hogy tudjuk átadni az ajándék bögrét.  
Lehetőség van személyesen a zuglói vagy az érdi raktárunkban, előre egyeztetett 
időpontban átvenni, illetve Foxpost csomagként tudjuk automatába küldeni 30 napon 
belül, melynek szállítási költségét átvállaljuk.  
Személyes átadási lehetőségek:  

• 1149 Bp. Nagy Lajos király útja 179. 

• 2030 Érd Duna utca 84. 
 
 
 

Akik Minket választottak, nekünk adták a bizalmukat! 
Köszönjük, ha Te is megszavazod a bizalmad felénk és támogatod munkánkat! 

 
TündérPakk Csapat 
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