
10 éves jubileumi futam 

11. FLÚGOS FUTAM 

Flúgos! A játék, ami ÖSSZEHOZ! 
 

Szeretsz játszani? Szívesen jótékonykodnál? 
Akkor a Flúgos Futam Téged vár! 

 

Mi az a Flúgos Futam? 
 
2009 nyarán játszani támadt kedvünk. Játszani valami izgalmasat, különlegeset, 
valami újszerűt. Közösségépítő játékot szerettünk volna, ami mindemellett még 
jótékony is. Addig törtük a fejünket, míg gondviselésünkben megszületett a 
Flúgos Futam rendezvénysorozat. 
 
2009 óta így tettük Flúgosabbá az emberek életét: 
 
- 10 jótékonysági autós futam 
- 2 éjszakai városi futam (Night Race 4U) 
- pláza futam (KÖKI Terminál) 
- számos sikeres céges csapatépítés 
- lány- és legénybúcsú, születésnapi party szervezés 
Több mint 1000 résztvevő, több 100 felajánlás, rengeteg gyermeki mosoly. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Az elmúlt évek sikerei és tapasztalatai alapján olyan új, egyedi játéksorozatot 
alkottunk, melyben megtalálhatók a klasszikus csapatépítő elemek, de meg 
vannak fűszerezve extrém kalandokkal, kreatív feladatokkal, probléma- és 
feladatmegoldásokkal, tehát egy új „Flúgos” játékos módszertannal, melyek 
nagy hatékonysággal több területen alkalmazhatóak, akár az értékesítés, 
promóció, ügyfélmegtartás, vagy ügyfélkör bővítés esetén egyaránt. 



 
Rendezvényünk rendkívüli és egyedi marketing lehetőséget is kínál a kis - és 

középvállalkozások, multinacionális cégek és magánszemélyek számára 

egyaránt, amely bemutatja cége profilját, bővíti kapcsolatrendszerét. 

Jótékonykodás 

 

Minden Flúgos Futamot azzal a céllal rendezünk meg, hogy egy gyermekekkel 
foglalkozó szervezetet, vagy alapítványt támogassunk, minél hatékonyabban. 
Támogattuk már a Fóti Gyermekvárost, a Magyar Gyermekmentő Alapítványt, a 
Ronald Ház – Miskolcot és a Heim Pál Gyermekkórházat is. 
 

Céljaink: 

 Adománygyűjtés gyermekeknek (pénzügyi, tárgyi, adó 1% gyűjtése) 

 Társadalmi felelősségvállalásra ösztönzés 

 Hagyományteremtés 

 Maradandó élmények a rászoruló gyermekeknek és a játékban résztvevő 

versenyzőknek 

 Baráti és családi kötelékek erősítése 

 

  
 
 

 

 

 

 

 



2016 támogatás és árverés: 

Az 2016-ban nemcsak a versenyre jelentkezők adományai, az adó 1% 

felajánlása és a nyilvánosan elérhető számlaszámra való utalás növeli az 

alapítvány lehetőségeit, hanem egy nyilvános árverésen befolyt összeg is 

segíteni fogja a szervezet működését. 

Az Futam során megrendezett árverésen többek között hazánk kiváló 

autóversenyzője, Michelisz Norbert tavalyi verseny overálja és kabátja, Erdei 

Zsolt boxkesztyűje és Bebe koncert pólója került kalapács alá! 

 

“ Nagy örömmel fogadtam a felkérést, hogy én 

legyek a jubileumi Flúgos Futam fővédnöke, 

hiszen számomra is nagyon fontos célokat segít 

ez a rendezvény. Rengeteg rajongói ajándékot 

kapok gyerekektől és nincs annál szebb, amikor 

látom az őszinte, boldog mosolyukat.                   

A jótékonykodást kiemelten fontosnak tartom 

és örülök, hogy ennek most egy közös keretet 

tudtunk adni. ”  -  Michelisz Norbert 

  



Marketing lehetőség 

 
A Flúgos Futam lehetőséget ad arra, hogy az alapítványnak felajánlott tárgyi, 
vagy pénzügyi adományért, a futam létrejöttének támogatásáért, illetve 
felajánlásokért cserébe marketingeszközök segítségével reklámfelületeket, 
brand építő szolgáltatásokat nyújtsunk a támogatóknak. 
Az adomány és támogatás összértéke alapján az alábbi három csomagban 

kínáljuk szolgáltatásainkat.  

 

 

  

 



Mi a játék lényege? 

 
Ebben a játékban nincsenek sem bábuk, sem dobókocka, és kiesni sem tudsz, ha 

rossz helyre lépsz. 

A feladat röviden: eljutni A-ból B-be, a lehető legtöbb pontot megszerezve 

Könnyű, igaz? 

Na, egy kicsit nehezítsünk! 

A start, vagyis az ’A’ pont ismeretes csupán. A többi állomásponthoz vezető 
itinereket rejtélyes, vicces találós kérdések formájában kapja meg minden versenyző. 
A feladat, megtalálni minden állomást, ott teljesíteni a néhol erőt, gyorsaságot, 
esetleg a kreativitást, vagy a találékonyságot próbára tevő feladványokat. 

 
 

Információk a 11. Flúgos Futamról: 

 
 

Rendezvény tervezett időpontja:  2019. április 13-14. 
Rendezvény rajthelyszíne:  Szervezés alatt 
Versenytáv:    kb. 160 km 
Cél és szállás:   Titkos, 4 csillagos szállás 
 
 

2 napos nevezési díj: 29.000,- Ft/fő 
Egy ágyas szoba igénylésre lehetőség van 5.000 Ft / fő ellenében 

 
A nevezési díj az alábbiakat tartalmazza: 
 

o részvétel a Flúgos Futamon 
o rajtszámok a versenyzői járműre 
o azonosító kártyát (nyak pass) 
o 04.13-e estére -1 éjszakára szállást 
o 04.13-e estére - meleg vacsorát 
o 04.14-én reggel – büféreggelit 
o esti közös bulit 
o helyezést elérve - támogatók által felajánlott ajándékokat 

 
 

Figyelem! A versenyzők maximális létszáma összesen: 100 fő lehet 
A benevezett autók maximális száma összesen: 40 db lehet 
 
A Futamot jelmezben teljesítők plusz pontot kapnak! 
 



 
 

További információk: www.flugos.hu  
 

 
 
 

Hivatalos weboldal: www.flugos.hu 

Facebook oldal: www.facebook.com/FlugosFutam 

Központi e-mail címünk: info@flugos.hu 
 
 
  
 
A rendezvénysorozat tulajdonosa: 
Fun Zone Kft. - Németh Tímea, +3630/221-5506, nemeth.timea@flugos.hu 
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