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1. § A Szabályzat hatálya
Jelen szabályzat célja a Magyar Footgolf Szövetség Versenyén/Programján résztvevő gyermekek, fiatal
(junior és gyermekkorú) footgolf játékosok - röviden Juniorok - védelme, számukra a fizikailag,
érzelmileg biztonságos környezet megteremtése.
A szabályok betartása
A Szövetség minden tagszervezete és azok tagjai, a versenyek valamennyi résztvevője – Junior, kiskorú
Junior szülője, scorer, marschall, footgolf játékos, footgolf edző, egyéb szakértő és bárki, aki a program
során közreműködő személy, vagy a versenyek, edzések nézője, jelenlévő szemlélője – számára
kötelező. A szabályok súlyos, illetve ismételt megsértése a programból történő kizárást, fegyelmi
eljárást, s amennyiben a kifogásolható magatartás jogszabályba is ütközik, úgy a jogi következmények
alkalmazását is vonhatja maga után.
Etikai alapelveink: Fair Play, transzparencia, bizalom, jelzés, együttműködés, a gyermekek, fiatalok
érdeke az elsődleges, nyitottság a szülők felé.
Ennek jegyében a Magyar Footgolf Szövetség, s ezen belül is a Junior versenyek munkatársai feladataikat:
 önkéntes jogkövető magatartást tanúsítva Magyarország törvényeihez hűen,
 a jogszabályok előírásait követve a társadalom és a sportág iránt elkötelezetten,
 döntéseik, nyilatkozataik és cselekedeteik súlyának tudatában felelősen,
 döntéseikben, nyilatkozataikban és cselekedeteikben jóhiszeműen és tisztességesen,
 a legjobb tudásuk szerint szak- és sportszerűen,
 a sportág és hagyományai iránti tisztelettel,
 megjelenésükben és magaviseletükben méltósággal, példamutatóan, az előírt öltözködési normák
betartásával,
 a személyes példamutatás és az elvárások összhangját tanúsító magatartással,
 a Juniorok, a munka- és versenyzőtársak, a szülők, a Magyar Footgolf Szövetség, és a Sportág
Versenyrendszerének fejlesztése érdekében pártatlanul és előítéletektől, jogtalan
megkülönböztetésektől mentesen,
 a jog és az erkölcs szerint is igazságosan és méltányosan,
 a Juniorok, a munka- és versenyzőtársak, a szülők, a Magyar Footgolf Szövetség és a Program jogait
és jogos érdekeit védve,
 az MFGSZ, a Program és a társadalom számára átláthatóan,
 a Juniorokkal, a szülőkkel és a MFGSZ és Tagszervezetei, illetve a Versenyrendszert működtető
munkatársaival együttműködve,
 legfőképpen pedig mindenben lelkiismeretesen teljesítik.
Fentieken túl a scorerek, marshall, footgolf edző, footgolf játékos, egyéb szakértő közreműködők vállalják,
hogy
 felelősséggel, arányosan és világosan alakítják ki azokat a fizikai és érzelmi értelemben
egyaránt érzékeny határokat, kapcsolatokat, amelyek meghatározzák cselekvéseiket
közöttük és a Juniorok között; lehetőségeik szerint ügyelnek minderre a Program más
résztvevői és a Juniorok közötti kapcsolatok esetében is.
2. § A személyes kapcsolatok
A sportág edzéseinek és versenyeinek találkozási szabályai
Találkozás: a találkozások, fő szabály szerint
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Az egyesületi vezetők, illetve edzők csak indokolt esetben kezdeményeznek (egyéni igények
feltárása, probléma észlelése esetén) egyéni találkozást a Junior versenyzőkkel.
A 18. életévüket be nem töltött Juniorok esetében a csoporton kívüli találkozóról (edzés,
verseny felkészítés) a szülőt előzetesen, teljes körűen – helyszín, időpont, résztvevők, a
találkozó célja - tájékoztatni kell. A tájékoztatás a találkozón részt vevő egyesületi vezetők
feladata és felelőssége. Amennyiben a szülő igényli, a találkozón történő részvétele nem
utasítható vissza.
A nagykorú Junioroknak lehetőségük van önállóan kezdeményezni sporttársaikkal és/vagy
edzőikkel a versenyzési edzési célú találkozást.
Találkozások helyszíne:
Nyilvános helyszínek (versenyhelyszínek, edzőpályák, közösségi tér, szakmai intézmények
helyiségei, szabadtér)
Találkozások időpontja:
Előzetes egyeztetés alapján, a 18. életévüket be nem töltött Juniorok esetében, a szülőkkel
történő előzetes egyeztetés alapján. A versenyeken és az edzéseken való részvétel, a 18.
életévét be nem töltött versenyző esetén kizárólag a szülő írásos engedélye, vagy a helyszínen
történő jelenléte alapján történik.
A szülő(k)nek külön jeleznie kell a felelős versenyszervező, vagy edző felé, ha a 14. életévét be
nem töltött kiskorú a programról egyedül távozhat, vagy nem a szülő megy érte. Ilyen esetben
világosan és egyértelműen írásban kell jeleznie a szülőnek, milyen módon távozhat és kinek a
kíséretében, vagy egyedül a versenyző az adott helyszínről. Ennek hiányában a verseny
rendezője köteles gondoskodni a Junior versenyző otthonába juttatásáról, s nevelőjének (szülő,
nagyszülő, gyám stb.) történő átadásáról.
A kapcsolattartás szabályai
Szülőkkel való kapcsolattartás: kölcsönösen biztosítani kell a 18. életévét be nem töltött
Juniorok szülei és a Szövetség, vagy az egyesület illetékes szakemberének elérhetőségét a
megadott kommunikációs keretek közlésével (melyik napokon, milyen formában elérhetőek).
Praktikus információk átadása: a zökkenőmentes működéshez szükséges egészségügyi,
dietetikai információkat a nevező egyesület kérheti be a Junioroktól, illetve a kiskorú Junior
szüleitől. Az adatok közlése önkéntes. Ezeket az információkat, a programok szervezése, az
egyes versenyeken induló kiskorúak versenyeztetése során figyelembe kell venni.
Nem a programmal kapcsolatos kommunikáció: a programon kívüli kommunikációt alapvetően
a Junior kezdeményezheti edzőjével, illetve az Őt leigazoló, tagjaként versenyeztető egyesület
vezetőjével. A 18. életévét be nem töltött Juniorral kapcsolatos kommunikáció a versenyző
Junior szüleivel szemben nem titoktartásra kötelezett, ezt a Junior részére jeleznie kell: nem
ígérheti meg az érdekelt vezető, edző, munkatárs, hogy a vele közölt titkot megtartja, mert a
Junior érdekében lehet, hogy meg kell osztania az elhangzott információt a Junior szüleivel.
Panaszok: a Junior és/vagy a szülő a versenyző anyaegyesületének vezetőjével, vagy az
egyesület hivatalos képviselőjével, valamint a Szövetség erre a célra kijelölt szakemberének
jelezheti írásban (az egyesület és a szövetség elérhetőségein), ha bármilyen észrevétele,
panasza van a Junior versenyzőt edző, versenyeztető személlyel, a versennyel, illetve bármely
más a footgolffal foglalkozó, annak versenyein, edzésein résztvevő közreműködővel szemben,
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illetve kapcsolatban.
A személyes adatok kezelése: a Szövetség és tagegyesületei, illetve közreműködő személyek
által a Juniorra, szüleire vonatkozóan megismert személyes adatokat az érvényes
jogszabályoknak megfelelően kezelik. Az adatkezelés során kötelesek betartani az ide
vonatkozó előírásokat, és a titoktartási kötelezettséget. Amennyiben bármely adatkezelő
megsérti az idevonatkozó jogszabályok előírásait, úgy ellene fegyelmi eljárás
kezdeményezhető, illetve szükség szerint a jogszabály adta kereteken belül be-, vagy
feljelentést kell tenni az illetékes adatvédelmi Hatóságnál, vagy az illetékességgel bíró
Rendőrkapitányságon. A be-, illetve feljelentési kötelezettség az adatkezelési hiányosságról
először értesülő egyesületet, vagy adott esetben az MFGSZ operatív vezetőjét, a Főtitkárt
terheli.
3. § A közösségi média használata
A Szövetség honlapján mások jogait sértő, a jó erkölcsbe, jogszabályba ütköző megnyilvánulások,
tartalmak elhelyezése tilos. Az ilyen tartalmakat a Szövetség honlapját kezelő, azzal megbízott személy
az észrevételt vagy bejelentést követően azonnal köteles eltávolítani. Az ilyen bejegyzésért, tartalom
elhelyezésért annak bejegyzője, a tartalom feltöltője a felelős.
Adatkezelés: A szövetség honlapja nem közöl személyes adatokat, kivéve a versenyek eredményeit,
azonban ezekben csak a versenyző neve és egyesülete megnevezése kaphat helyet.
4. § A panasz a programmal kapcsolatban
A Junior és a szülő a Junior egyesülete vezetőjének, illetve a Magyar Footgolf Szövetség részére
elektronikusan, az info@mfgsz.hu címen jelezheti bármely, a versenyekkel, az edzésekkel, sportági
problémákkal, illetve a Junior versenyző sportági részvételével, vagy azzal kapcsolatos gondjait,
problémáit, megjegyzéseit és bejelentéseit.
5. § Az alkalmazandó jogszabályok
Jelen szabályzatban leírtak mögöttes jogszabályi hátterét különösen az alábbi, betartandó
jogszabályok jelentik:







a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény
az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény.
A 2004.évi I. Törvény a Sportról
6. § A szabályzat időbeli hatálya, érvényesülése

Jelen Szabályzat a szövetség versenyein és sportéletében használatos és alkalmazandó magatartási
szabályokat tartalmazza.
A Szövetség és tagegyesületei munkájában, versenyein és rendezvényein történő részvétel a szabályok
elfogadását jelenti, külön elfogadó nyilatkozat megtétele nélkül is.
A szabályokat a szövetség tagegyesületei útján ismerteti meg azok tagjaival, illetve a versenyek,
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rendezvények résztvevőivel.
Jelen Szabályzat az MFGSZ Elnökségének elfogadó határozatával lép életbe, s visszavonásáig
érvényben marad.
Budapest, _____________

_____________________
Hrutka János
elnök
Magyar Footgolf Szövetség
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