
XVIII.  Fehérvári Futballfesztivál VIDEOTON FCF 
BARÁTI KÖR Nemzetközi Kispályás Labdarúgó Kupa 

 

2017. december 27-30. 

Videoton Oktatási Központ, Székesfehérvár, Berényi út 101. 

Vidis Gyermekszépségverseny – Jelentkezz! 

Jelentkezési határidő: 2017. december 10., 12 óra 

A gyermekszépségverseny célja:  

A labdarúgás, ezen belül a VIDEOTON FC és az RBD népszerűsítése. 

Idén az RBD 25. születésnapja és a VIDEOTON SC 50 évvel ezelőtti, NB1-be először feljutott csapata 

előtt tisztelgünk.  

 

A verseny védnökei:   

Juhász László a Videoton BKE részéről, Rotter Balázs és Völgyi Szabolcs az RBD képviseletében. 

 

Nevezés: bármilyen Vidis ruházatban készült egy darab fényképpel, amit a 

vbke.programok@gmail.com címre küldj + 1.000 Ft átutalásával a Duna Takarék Bank Zrt. 

58600362-11202316 bankszámlaszámra.  

A közleményben kérjük feltüntetni: Vidis Gyermekszépségverseny 

 

Fontos! Kérjük, a fotót szerkeszthető kép formátumban, a résztvevő nevével és életkorával ellátva 

beküldeni (a fájl neve pl.: Vide Ottó 11 éves) 

 

Korcsoportok: Külön a fiúk és a lányok: 0-3 éves, 4-6 éves, 7-12 éves 

 

Díjazás: Különdíjak korcsoportonként az első három legtöbb szavazatot kapottnak.  

MINDEN résztvevőt, aki a képen szereplő ruházatban 2017.december 30-án délután kilátogat a VOK-

ba, Vidis emléktárggyal jutalmazunk! 

Szavazás menete: a fényképek felkerülnek az Egyesület közösségi oldalára 

(https://www.facebook.com/VideotonBKE/), itt a lájkok száma szerint kialakul egy sorrend. Ezen lehet 

módosítani a Futballfesztivál helyszínén: minden megvásárolt tombolaszelvény mellé 1db 

szavazólapot adunk. A végső sorrend tehát a helyszínen leadott szavazatok és a facebook-lájkok 

összegéből áll majd. 

Megjelenés: minden beküldött fénykép várhatóan bekerül a Futballfesztivál színes kiadványába, 

illetve a torna idején a VOK-ban kinyomtatott formában kihelyezésre kerül.  

A nevező a fotó beküldésével ezt elfogadta és hozzájárulását adta. 

 

Kérjük, lehetőség szerint a benevezett gyermekeket december 30-án, délután hozzák ki a VOK-ba 

ugyanabban az öltözékben, amiben a fényképen szerepelnek. A helyszínen a második gálameccs 

szünetében az RBD és a VIDEOTON FC képviseletében köszönteni fogják őket, reményeink szerint 

telt ház előtt. 

 

A szépségversenyre való jelentkezésnek nem feltétele a személyes megjelenés, de javasolt, hiszen egy 

közös nagy csoportképet is elkészítenénk a helyszínen. 

Bővebb információ: www.vbke.hu 

mailto:vbke.programok@gmail.com

