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Kedves Tagunk, Leendő Tagunk! 

 
Ezúton kívánunk a Magyar Fit Kid Szövetség nevében Boldog Új Esztendőt és 
jó Egészséget mindenkinek. Jelen levelünkkel tájékoztatást szeretnénk nyújtani 
a 2023. évre vonatkozó taghosszabbítási és igazolási  feltételekről. Minden 
naptári évben újra kell kérni a tagfelvételt a MAFIT-ba. Ennek megfelelően a 
következő teendők adódnak 2023-ban. 
Taghosszabbítás, tagfelvétel( a MAFIT tagjai az egyesületek, ill. 
sportvállalkozások): 
 
1. A  tagfelvételi kérelmet, a sportszervezeti nyilatkozatot, és az adatlapot   

melyet a www.fitkid.hu honlapról  le lehet tölteni, (egyesületeknek,letölthető 
dokumentumok menüpont) ki kell tölteni, és el kell küldeni scannelve az 
alábbi címre( fitkid@gmail.hu vagy fitkidhungary@gmail.com) Abban az 
esetben, ha a 2022. évhez képest változás történt, akkor a jelenlegi 
állapotnak megfelelő bírósági végzést és alapszabályt is csatolni kell.         
 ( másolatot kérünk) 
 
A 2023. évre vonatkozó egyesületi tagdíjat át kell utalni a következő 
számlaszámra:  

                Magyar Fit Kid Szövetség: 69500156-11011671. 
                A tagdíj egységesen 50 000 FT/év/egyesület 

 
               

 Az átutalásról a Tagok számlát kapnak. A számlát csak az egyesület vagy 
a sportvállalkozás nevére tudjuk kiállítani, tehát az egyesület 
számlájáról utaljatok! 

    Akik újonnan szeretnének belépni a szövetségbe, azoknak a tagfelvételi kérelem, az adatlap, ill. a 

sportszervezeti nyilatkozat mellé be kell küldeni a bírósági végzést az egyesületük(sportvállalkozásuk) 

bejegyzéséről. 

   HATÁRIDŐ: 2023.január 31.  

2. Versenyzői nyilvántartásba vétel: 

A Magyar Fit Kid Szövetség versenyrendszerében Fit Kid kategóriában csak 

a szövetségnél nyilvántartásba vett versenyzők versenyezhetnek. 

A versenyzők szövetségnél történő nyilvántartásba vétele  a következőképpen 

történik: 
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1. Online  a www.fitkid.hu weblapon az egyesületeknek menüpontban, online 
regisztráció alatt aktualizálni kell a gyerekek adatait. Azokat a gyerekeket, akik már 
nem tagjai az egyesületnek törölni kell, az új tagokat fel kell vinni.( Itt tudtok 
kategóriát módosítani is!!!Mindíg azt a kategóriát kell bejelölni, ahol a gyerek 
egyéniben indul, hiszen csapatban lehet felfelé versenyezni) Azok az egyesületek, 
amelyek még nem regisztráltak a szövetségnél azok kérem keressenek a 
70/6303304-es telefonszámon, hogy a regisztrációhoz szükséges információkat 
elküldjem. 

2. Azoknak a gyerekeknek akik 2023-ban versenyezni szeretnének ( Fit Kid I.osztály, 
Fit Kid II. osztály, ill. Fit Kid Dance kategóriában) azoknak versenyengedélyt kell 
kérni. A versenyengedély kéréséhez minden versenyzőnek rendelkeznie kell 
versenyzői nyilvántartó adatlappal, de ezt nem kell elküldeni a szövetségnek, ezt 
az egyesület őrzi. Szükséges a törvényes képviselő aláírása, hiszen az 
adatkezelésre vonatkozó mondat is benne van.!!!(letölthető a honlapról is)  

 
3. Átutalással (Magyar Fit Kid Szövetség: 69500156-11011671) be kell fizetni 

8000Ft/fő/év,( Fit Kid I. , Fit Kid II., Fit Kid Dance egyéni)  3500Ft/fő/év ( Fit Kid 
Dance show) és 1500Ft/év ( előkészítő csoport) a regisztrált gyerekek után. Ez a 
2023. naptári évre vonatkozik. ( az összes versenyzőét együtt egy összegben)  
melyről a szövetség számlát küld.( Az online rendszerben szereplő gyerekek 
létszámának és a befizetések összegének egyeznie kell) 

4. A versenyengedély kiadása csak lehetőséget ad a versenyzésre, de nem jogosít fel 
arra. Azt mindenképpen az adott versenykiírásban kiírt feltételek teljesítésével 
lehet megszerezni. 
 

5. A  versenyzői igazolás határideje: 2023.január 31. 
                    ( az online rendszer lezár!!!!!!!!!!!!!!!) 

Az igazolás akkor van kész, ha a szükséges dokumentumok elküldése, az online 

rendszer feltöltése, és a befizetett összeg átutalása megtörtént.  

Mindenkinek jó egészséget, jó versenyzést és eredményes felkészülést kívánunk: 

  

2022-12-28.     

B.Tóth János sk        Csábi Ildikó sk 

                elnök                Főtitkár 
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