
3:1 Tempós Tavasz 

Játékszabályzat 

A tavaszi időszakban az aktivitás növelésére létrehozott 3 részes kihívással cél, hogy minél több 

résztvevőt megmozgassunk és a programot színesítsük. FARSANG, HÚSVÉT és a KIHÍVÁS NAPJA 

apropóján meghatározott számú órán való részvétel után sorsolással a legaktívabbakat „VIP 

élménnyel" díjazzuk.  

A kihívások időpontjai:  

1. Farsang 2023. február 13-19. 

2. Húsvét 2023. április 5-12. 

3. Kihívás Napja 2023. május 24-31.  

Részvételi feltétel:  

Az adott kihívásra megadott időtartam alatt az órarendben, az „online tornatárban” és az online 

fittségi tesztben ajánlott órák között szereplő órák közül legalább 4 db órán részt vesz és az erről 

szóló beszámolót beküldi a szervezőknek. 

A 3:1 Tempós Tavasz kihívás beszámoló űrlapjának felületén – amely csak a kihívás adott időtartama 

alatt (Farsang, Húsvét, Kihívás Napja) elérhető - bejelöli azokat a foglalkozásokat, amelyeken részt 

vett.  

Az űrlap erre a LINKRE történő kattintással vagy az Facebook eseményben elhelyezett link 

segítségével nyílik meg.  

Az űrlap kitöltésére 2023.02.13. 00:00 óra - 2023.02.19. 24:00 óra között van lehetőség.  

Az egyes kihívások időtartama alatt 1 résztvevő maximum két űrlapot tölthet ki/küldhet be, tehát 

maximum 8 elvégzett órát igazolhat. Ezzel növelhető a nyerési esély. A személyenként kettőnél több 

beküldött beszámoló űrlapot figyelmen kívül hagyjuk. 

A beszámoló űrlap kitöltésének és beküldésének határideje: 

1. Farsang 2023. február 19. 24:00 óráig 

2. Húsvét 2023. április 12. 24:00 óráig 

3. Kihívás Napja 2023. május 31. 24 óráig 

Díjazás: kihívásonként két főt sorsolunk ki. A kisorsoltak nyereménye VIP csomag a Szépkorúak 

Sportfesztiváljára.  

A Szépkorúak Sportfesztiválja VIP csomag az alábbiakat tartalmazza: 

• VIP belépés a nyertes + 1 fő számára a június 7-én megrendezésre kerülő Szépkorúak 

Sportfesztiválja eseményen Budapesten a VIP sátorba  

• Kávé, sütemény, szendvics fogyasztási lehetőség a VIP sátorban 

• 2 db Szépkorúak Sportfesztiválja póló 

• 3 db extra VIP pecsét a sorsolási lapra 

• csoportkép a nyertesekről, valamint fotózkodási lehetőség az oktatókkal 

• minden nyertessel rövid interjú/ rövid élménybeszámoló a Mozgásélmény szenioroknak 

Program hírlevélben   

A nyertesekkel felvesszük a kapcsolatot. A nyereményt átruházni nem lehet, amennyiben a nyertes 

nem jelenik meg a rendezvényen a nyeremény elveszett.  

https://masport.hu/31-tempos-tavasz-farsang/

