UEFA EURO 2020 FedEx Labdaszedő nevezési útmutatás
Ez az útmutatás alapvető információkkal szolgál a gyermek nevezéséhez FedEx Labdaszedőnek az UEFA EURO 2020
egyik mérkőzésén – kérjük, nevezés előtt olvassa el. A nevezés során kövesse a dokumentum útmutatásait.

Kapcsolattartási adatok FedEx vagy TNT alkalmazott számára
•
•
•
•
•
•

Kérjük, adja meg a személyes adatait!
Ha nem ismeri a FedEx- vagy TNT-azonosítóját, egyeztessen a felettesével.
Amennyiben Ön lesz a nyertes, erről megerősítést kap szöveges üzenetben és e-mailben.
Pontosan adjon meg egy, rendszeresen figyelt e-mail-címet.
Adjon meg egy mobiltelefonszámot (az országhívószámmal együtt), amelyhez folyamatosan hozzáfér.
A nyereményhez a megadott dátumig el kell fogadnia azt, ezért figyelje az üzeneteit és a lehető
leggyorsabban válaszoljon.

Gyermek nevezése*
•
•
•
•
•

Bármennyi gyermeket nevezhet, amennyiben azok megfelelnek a családi kapcsolatra vonatkozó és UEFAkritériumoknak.
Minden egyes nevezni kívánt gyermek után töltsön ki egy újabb nevezési űrlapot.!
Ne nevezzen egy gyermeket kétszer, a többszörös nevezések eltávolításra kerülnek!
Válassza ki a nevezett gyermek ruha- és cipőméretét.!
Az UEFA megpróbálja biztosítani a kért méretű ruházatot és cipőt. Ez azonban nem minden esetben lesz
lehetséges – ilyenkor a lehető legközelebbi méretet biztosítjuk.
*A szülőknek/gyámoknak meg kell erősíteniük a gyermek életkorát a nyertesek regisztrációs folyamata során az
UEFA-akkreditációhoz, valamint érkezéskor a mérkőzés napján a jegy átvételekor.

Labdarúgás iránti érdeklődés a gyermeknél
•
•

•

•

A benevezett gyermeknek aktív érdeklődést kell mutatnia a labdarúgás iránt, és tisztában kell lennie a játék
szabályaival.
A labdarúgás iránti aktív érdeklődés a következőket foglalhatja magában: iskolai/helyi csapatban vagy baráti
körben való rendszeres játék, mérkőzések megtekintése élőben vagy televízión keresztül, vagy futballjátékok
játszása számítógépen.
Csak akkor jelölje be ezt a mezőt, ha a gyermek aktívan érdeklődik a labdarúgás iránt és érti a
játékszabályokat. Amennyiben a gyermek nem érdeklődik a labdarúgás iránt és nem érti a
játékszabályokat, nem ez lesz számára a megfelelő élmény.
Fontolja meg azt is, hogy a gyermek képes lesz-e fizikálisan eleget tenni a szerepével járó követelményeknek –
vagyis akár két órán keresztül a pálya szélén állni, stadioni környezetben, végig koncentrálva és a játékra
figyelve.

Mérkőzés kiválasztása
•
•
•

•
•

A gyermeket az űrlapon listázott és az Ön országában megrendezésre kerülő mérkőzésekre* nevezheti.
Több mérkőzést is kiválaszthat. A benevezett gyermek minden kiválasztott mérkőzés előtt bekerül a sorsolásba.
Az UEFA követelménye, hogy a FedEx Labdaszedők 7,5 órával a mérkőzés kezdete előtt érkezzenek a
helyszínre mérkőzés előtti regisztráció és eligazítás céljából, mielőtt átszállításra kerülnek a stadionba további
képzésre és a helyszínnel való ismerkedés érdekében.
A mérkőzést követően a FedEx Labdaszedők és szüleik/gyámjaik visszaszállításra kerülnek az indulási
helyszínre.
A mérkőzések kiválasztásakor vegye figyelembe a FedEx Labdaszedők érkezési/indulási idejét.
*Az UEFA EURO 2020 mérkőzésen való részvétel, ideértve a stadionra történő oda-vissza utazás idejét is, nem
számít munkaidőnek, és azt a nevező szabadidejének kell tekinteni. Bármilyen munkahelyi (szülő/gyám) vagy
iskolai/középiskolai (gyermek) hiányzást a megszokott munkahelyi/iskolai/középiskolai hiányzás-igazolási
kérelemmel kell igazolni. Az utazást, a borravalókat, az ételeket, italokat és egyéb személyes költségeket a
nyeremény nem tartalmazza. Ezeket a tételeket nem lehet a FedEx vagy TNT-kiadások keretében elszámolni.

Kiadta az Internal Communications Europe. 2020. február.

` 1.

o.

Szállás
•
•
•
•

•
•
•

Amennyiben a rendező városon kívülről utazik, kérhet szállást (egy éjszakára) a gyermeknek és egy
szülőnek/gyámnak.
A kezdési időponttól függően a szállást vagy a mérkőzés előtti* éjszakára, vagy minden más esetben a mérkőzés
utáni éjszakára.
A szállás igénylése előtt vegye figyelembe az utazás idejét, valamint a teendőket a mérkőzés napján és az
azt követő napon, beleértve a munkahelyi és iskolai/középiskolai kötelességeit.
Az esti/késő esti mérkőzéseknél vegye figyelembe azt is, hogy a mérkőzés után visszatér az indulási pontba. Az
egyenes kieséses szakasz mérkőzései hosszabbításba és tizenegyes párbajba torkolhatnak, ami még későbbi
indulást eredményezhet a stadionból és az indulási pontból/szállodából.
Jelölje be a mezőt, ha szeretne szállást igényelni, és adja meg lakhelye irányítószámát.
Valamennyi szálláskérelmet figyelembe veszünk, de a szállást nem tudjuk garantálni.
A nyeremény a szálláshelyen (annak biztosítása esetén) való parkolást nem tartalmazza.
*Azok a mérkőzések, melyeknél a korai kezdés miatt a mérkőzés előtti éjszakára biztosítunk szállást a FedEx
Labdaszedőknek: 2020. június 14. – Anglia – Horvátország (London), 2020. június 15. – Cseh Köztársaság –
Pótselejtezőből kijutó ellenfél (Glasgow), 2020. június 17. – Finnország – Oroszország (Szentpétervár), 2020.
június 18. – Ukrajna – Pótselejtezőből kijutó ellenfél (Bukarest), 2020. június 19. – Svédország – Pótselejtezőből
kijutó ellenfél (Dublin), 2020. június 20. – Franciaország – Pótselejtezőből kijutó ellenfél (Budapest).

Szerződési feltételek
•
•

Olvassa el az egyes kijelentéseket és jelöljön be minden jelölőnégyzetet annak megerősítéséhez, hogy elolvasta
és megértette a Nevezési útmutatásokat, és elolvasta és megértette a Szerződési feltételeket.
Mindkét jelölőnégyzet bejelölésével megerősíti, hogy:

A benevezett gyermek:
o
o
o
o
o
o

Megfelel a közvetlen családi kapcsolat kritériumainak.
A torna ideje alatt 14–18 éves lesz.
Beszéli a mérkőzés színhelyének a helyi nyelvét.
Aktívan érdeklődik a labdarúgás iránt és érti a játékszabályokat.
Képes megfelelni a szereppel járó fizikai követelményeknek.
Viselni fogja a szerephez kapott sportruházatot és futballcipőt.

A résztvevő szülő/gyám:
o
o

Megjelenik a nyerteseknek küldött kommunikációban szereplő találkozási ponton a megbeszélt időben.
A stadionba és stadionból a FedEx Labdaszedőknek biztosított közlekedési eszközzel utazik.
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