MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG „EGY CIPŐBEN JÁRUNK!”
TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS PROGRAM
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE
A Magyar Diáksport Szövetség (székhely és levelezési cím: 1063 Budapest,
Munkácsy Mihály u. 17.; e-mail: bene.zsuzsanna@mdsz.hu) (a továbbiakban:
Szervező) társadalmi felelősségvállalási programot (a továbbiakban: Program)
szervez, melynek lebonyolításával megbízza a Bang Bang Ideas Kft.-t (székhely:
2096 Üröm, Tücsök köz 1/C. 2. em. 11.; levelezési cím: 1393 Budapest Pf. 341.; email: egycipoben@bangbang.hu) (a továbbiakban: Lebonyolító).
Az „Egy cipőben járunk” program célja, hogy segítséget nyújtson a rendszeres
testmozgáshoz, sportoláshoz azoknak a gyerekeknek, akiknek a legszükségesebb
alapfelszerelés, a sportcipő hiányzik a sportoláshoz, és akik a fittségi állapotuk
jövőbeni alakulása szempontjából is a leginkább veszélyeztetettek.
A program keretében a Szervező sportcipő adományokat gyűjt be, melyeket előre
meghatározott objektív szempontok alapján kiválasztott tanulóknak juttat el.
2. A PROGRAM IDŐTARTAMA
Az adományozási időszak 2018. szeptember 28-tól 2018. november 15-ig tart.
Az adományozási időszak lezárulása után 15 napon belül a Szervező országos
hálózata keresi föl azokat az iskolákat, amelyek az adományozotti körbe kerültek. A
sportcipők eljuttatását szintén ez az országos hálózat végzi, a tervek szerint 2018.
december 15-ig.
3. A SPORTCIPŐ-ADOMÁNYOZÁS MENETE
Magánszemélyként, cégeknek és szervezeteknek is lehetősége nyílik korlátlan számú,
új (nem használt), lehetőség szerint 33-tól 45-ös méretig számozott sportcipőt
adományozni a www.egycipoben.hu oldalon, a Felajánlás menüpontra kattintva egy
regisztrációs felület kitöltésével.
A regisztráció során a következő adatok kötelező jellegű megadásával tudjuk fogadni
a cipő adományokat:
Név, Profilkép/céglogó/videó, Email cím, Telefonszám, Adományozó üzenet
(személyes motiváló üzenet, amit a cipőfűzőre kötve fognak megkapni az
adományozott diákok), Jelszó, Adatkezelési irányelvek elfogadása.
A regisztráció jóváhagyását követően az adományozó eljuttatja az adományozott cipőt
vagy cipőket a „Bang Bang Ideas Kft. 1055 Budapest, Falk Miksa utca 32. IV. emelet”
vagy a „1393 Budapest Pf. 341.” postacímre, vagy lehetősége nyílik felvenni a
lebonyolítóval a kapcsolatot a +36 1 610 8952-es telefonszámon, illetve az
egycipoben@bangbang.hu e-mail címen.
A cipőadomány személyes átadására is van lehetőség, ebben az esetben kérjük,
vegye fel velünk a kapcsolatot a fenti elérhetőségek bármelyikén!

4. MÁS JELLEGŰ ADOMÁNY FELAJÁNLÁSÁNAK MENETE
A Szervező a program keretében a sportcipőkön kívül pénzadományokat is elfogad és
az összegyűlt összegből 12.000 Ft értékű sportcipőket vásárol a sportolni vágyó
gyerekeknek és fiataloknak.
A pénzadomány felajánlásokat az alábbi bankszámlaszámon fogadjuk:
Magyar Diáksport Szövetség
11705008-20500818-00000000.
A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: Egy cipőben járunk adomány.
5. AZ ADOMÁNYOK KIOSZTÁSÁNAK MENETE
Társadalmi felelősségvállalási programunk célja, hogy minden megyében legalább 1
iskolának tudjunk sportcipőket juttatni az intézményfenntartó típusára tekintet nélkül.
A kiválasztás során előnyt élveznek:
- a 2017/2018. tanévi NETFIT® mérési időszakában rögzített eredmények alapján a
legkedvezőtlenebb Intézményi Fittségi Index-szel rendelkező intézmények (az
Intézményi Fittségi Index értékek megmutatják, hogy az intézmény tanulói az összes
fittégi tesztet figyelembe véve átlagosan hányban teljesítettek egészségzónában (0-8
érték lehet),
- a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről
szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet szerinti településeken, illetőleg a
kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendeletben
megjelölt járásokban található településeken működő iskolák,
- a Szervező önkéntes részvétellel zajló programjain, így különösen a Diákolimpia®
2017/2018. tanévben országos tanulmányi versenyein a részt vevő, valamint 2018. évi
Európai Diáksport Napjára regisztrált iskolák.
Egy kiválasztott iskolának hozzávetőlegesen egy osztálynyi (20-30 pár) sportcipő kerül
kiszállításra, így az adományozott iskolák végleges számát az összegyűlt cipők
mennyisége határozza meg.
A sportcipők intézményi kiszállítását követően azok gyerekeknek történő kiosztását a
helyi pedagógusokra bízzuk azzal, hogy a Szervező a kiválasztott iskolákban nyomon
követi a kiosztott sportcipők sorsát, így a tárgyadományok felhasználásának helyi
módszerét, a célcsoportnak történő átadását és annak dokumentálását.
6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Az Adományozókat a Szervező a Programban résztvevő, általuk regisztrált Profil
adatok (név, e-mail cím és telefonszám) segítségével azonosítja, így az időközbeni
esetleges adatváltozással járó, valamint a Szervező érdekkörén kívüli technikai okból
felmerülő problémákért a felelősséget a Szervező nem vállalja.
A Programmal kapcsolatos információk megtalálhatók a www.egycipoben.hu
weboldalon, valamint e-mail-ben kérhetők az egycipoben@bangbang.hu e-mail
címen, illetve a 06-1-610-8952-es (elérhető: hétköznap 9:00 és 17:30 között)
telefonszámon. A Program hivatalos felhasználási feltételei az www.egycipoben.hu
weboldalon jelenik meg.

A jelen Felhasználási Feltételeket a Szervező jogosult egyoldalúan módosítani. A
Felhasználási Feltételek esetleges módosításait vagy visszavonását a Szervező
közzéteszi az www.egycipoben.hu weboldalon. Valamennyi módosítás a közzététel
időpontjától érvényes. A módosítás időpontjáig az Adományozók maradéktalanul
érvényesíthetik a már megszerzett jogaikat.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Felhasználási Feltételeket indokolás nélkül
módosítsa, ideértve a Program megszüntetését is, különösen vis maior (háború,
földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény, így különösen
jogszabályváltozás) bekövetkezésekor. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a
Program egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. Ezen
túlmenően Szervező fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden illetéktelen (a
Programban való részvételre nem jogosult) személy, vagy cég által beküldött vagy
érvénytelen igényt és ezzel kapcsolatban az igényeket ellenőrizze.
A fenti pontban meghatározott vis maior eseményen túl a Szervező fenntartja a jogot,
hogy a jelen Programot a fenti pontok szerint megváltoztassa vagy visszavonja.
Különösen jogosult a Szervező a Program visszavonására vagy felfüggesztésére,
továbbá az adományok átadásának felfüggesztésére, ha a Program kapcsán
visszaélés vagy a jelen Felhasználási Feltételek megszegésének gyanúja merül
fel, továbbá a Program kiírásakor előre nem látott körülmények merülnek fel.
Amennyiben a jelen Felhasználási
Feltételek megszegésének gyanúja
bizonyítást nyer, az Adományozót a Programból a jelen Felhasználási
Feltételekben foglaltak alapján kizárja a Szervező.
A Programban való részvétellel az Adományozó kijelenti, hogy a jelen Felhasználási
Feltételeknek hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja. A Programban
való részvétel és a Programmal kapcsolatban rendelkezésre bocsátott személyes és
céges adatok megadása önkéntes.
Gazdálkodó szervezet Adományozó részére ilyen irányú kérésére esetén az
adományozásról a Szervező a jogszabályban előírt igazolást állít ki (ehhez a
következő adatokra van szükség: az adományozó neve, székhelye, adószáma).
Jelen Felhasználási Feltételekre a magyar jogszabályok az irányadók és a
Programban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar
bíróságok joghatósága alá tartoznak.

Budapest, 2018. szeptember 21.
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