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Kedves jelenlegi és volt Csapattársak! 
Kedves Szülők és Szurkolók! 
 
 
Tájékoztatni szeretnélek benneteket, hogy a Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú 
Egyesület létrehozta a Lee Hlavka Tehetséggondozó Programot. 
 
A Programot az elnökség kijelölt tagjaiból, a sportolói bizottság delegált tagjából és az edző 
bizottság delegált tagjából, álló állandó bizottság irányítja. A Program célja, hogy az 
Egyesületünknél sportoló kiemelkedő tehetségeket támogassa. Emellett, mivel a jelenlegi 
gazdasági helyzetben sok család nehezen tudja biztosítani tehetséges gyermekének a 
sportolási lehetőséget, a program nekik is kiváló lehetőséget biztosít sportkarrierjük további 
folytatására.  
 
A Ti segítségetekkel bízunk benne, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Szeretnénk, ha egy olyan 
fiatal tehetség sem lenne, aki anyagi okokból kényszerülne abbahagyni ezt a nagyszerű 
sportot! Szeretnénk, ha minden ösztöndíjas büszke lenne magára, a többi játékost pedig a 
program arra sarkallná, hogy a következő évben ők próbáljanak bekerülni igyekezetükkel, 
sport iránti alázatukkal az ösztöndíjasok közé!  
 
Az egyesületünknél jelenleg havi 8,500 Ft-os részletekben fizeti ki minden nevezett sportoló 
az éves játékos hozzájárulását, ami 102,000 Ft egy évben. Egy teljes felszerelés ára: kb. 
60,000 Ft. Mint ebből érzékelhető, eléggé megterhelő lehet a sport finanszírozása bárki 
számára. 
 
Az anyagilag nehézségekkel nem küzdő tehetségeknek is ugyanannyi esélyük lesz elnyerni 
ezt az ösztöndíjat, hiszen ezzel szeretnénk plusz motivációt adni sportolóinknak, hogy minden 
edzésen ott legyenek, és minden erőfeszítést megtegyenek, hogy jobb játékosokká váljanak.  
Emellett figyelemmel követjük azt is, hogy megfelelő viselkedésű, a csapat és az értékeinket 
megfelelően képviselni tudó sportolókat válaszunk az ösztöndíjasok közé.  
 
A közösségépítésben végzett munka, vagy a fiatalabb játékosoknál akár a tanulmányi 
eredmény is fontos szempont lehet az ösztöndíj odaítélésénél. A nemes célra érkező 
támogatásokat külön alszámlán gyűjtjük, a létrejövő tőkéből pedig, létrehozzuk az előbb 
említett Sportösztöndíjat, amelyeknek odaítéléséről a Bizottság dönt. 
 
Az Ösztöndíjasok 10-90%-ig terjedő támogatást kaphatnak sportolói hozzájárulásuk 
kifizetéséhez. A kedvezmény nagyságáról az előbb említett Bizottság dönt. Az odaítélt 
ösztöndíjakról természetesen tájékoztatjuk a támogatókat a honlapon és e-mailben is. 
Terveink szerint, minden csapatrészből minimum egy ember részesül majd ilyen 
támogatásban. 
 
A támogatás lehetőségei: 
 
1.  Egyszeri támogatás 
 
Egyszeri utalás a 12100011-10093775 (Gránit Bank, Budapesti Farkasok AFKE) 
bankszámlaszámra. 
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5,000.- Ft feletti utalás bronz, 15,000.- Ft felett ezüst, 30,000.- Ft felett arany, 50,000.- Ft 
felett gyémánt fokozatú támogató lehetsz. 
Bronz fokozatú támogatás esetén: Felkerülsz a honlapra (természetesen csak akkor, ha 
hozzájárulsz) és minden hónapban részt veszel a támogatói nyereményjátékunkon. 
 
Ezüst fokozatú támogatás: bronznál olvasottak + Éves támogatói kártyával ajándékozunk 
meg, ami szezonbérletként funkciónál, és shopunkban 10%-kal olcsóbban vásárolhatsz. 
Arany fokozatú támogatás: bronznál olvasottak + Éves támogatói kártyával ajándékozunk 
meg, ami szezonbérletként funkciónál, és shopunkban 20%-kal olcsóbban vásárolhatsz. 
Gyémánt fokozatú támogatás: bronznál olvasottak + 2 db Éves támogatói kártyával 
ajándékozunk meg, ami szezonbérletként funkciónál, és shopunkban 30%-kal olcsóbban 
vásárolhatsz. 
 
A legnagyobb felajánló végezheti el a kezdőrúgást a tavaszi- nyári szezon utolsó hazai 
rendezésű CEFL (Central European Football League) mérkőzésén. A második legnagyobb 
felajánló az szezon utolsó hazai Wolves Ladies mérkőzésének kezdőrúgását nyeri.  
 
2. Rendszeres támogatás  
 
Egy évig rendszeres havi utalás a 12100011-10093775 (Gránit Bank, Budapesti Farkasok 
AFKE bankszámlaszámra. 
Írásban, az egész évre vállalt rendszeres támogatás harmadik utalásának megérkezése után: 
500.- Ft feletti utalás bronz, 1,500.- Ft felett ezüst, 3,000.- Ft felett arany, 5,000.- Ft felett 
gyémánt fokozatú támogató lehetsz. 
 
Bronz fokozatú támogatás esetén: Felkerülsz a honlapra (természetesen csak akkor, ha 
hozzájárulsz) és minden hónapban részt veszel a támogatói nyereményjátékunkon. 
Ezüst fokozatú támogatás: bronznál olvasottak + Éves támogatói kártyával ajándékozunk 
meg, ami szezonbérletként funkciónál, és shopunkban 10%-kal olcsóbban vásárolhatsz. Arany 
fokozatú támogatás: bronznál olvasottak + Éves támogatói kártyával ajándékozunk meg, ami 
szezonbérletként funkciónál, és shopunkban 20%-kal olcsóbban vásárolhatsz. 
Gyémánt fokozatú támogatás: bronznál olvasottak + 2 db Éves támogatói kártyával 
ajándékozunk meg, ami szezonbérletként funkciónál, és shopunkban 30%-kal olcsóbban 
vásárolhatsz. 
 
A legnagyobb felajánló végezheti el a kezdőrúgást a tavaszi- nyári szezon utolsó hazai 
rendezésű Wolves Junior U19 mérkőzésén. A második legnagyobb felajánló a szezon utolsó 
DIV2 mérkőzésének kezdőrúgását nyeri. 
 
3. Támogatói játékos hozzájárulás. 
 
Azoknak, akik nem szeretnének duplán utalni, és van Wolves játékos, aki helyett fizetik a 
rendszeres havi játékos hozzájárulást. 
A rendszeres havi játékos hozzájárulás (8,500.-Ft) kiegészítése támogatói játékos 
hozzájárulásként 9,500.- Ft, 10,000.- Ft, 12,500.- Ft, stb. szabadon választható mértékben. 
Kérjük a rendszeres utalásnál a megjegyzésként a csapatrész és a sportoló neve mellé odaírni 
LHTP (Lee Hlavka Tehetséggondozó Program)! 
 
Az így érkező összegeket is át fogja csoportosítani az Egyesület a Program alszámlájára.   
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Írásban, az egész évre vállalt támogatói játékos hozzájárulás 3. utalásának megérkezése után: 
500.- Ft feletti utalás bronz, 1,500.- Ft felett ezüst, 3,000.-Ft felett arany, 5,000.-Ft felett 
gyémánt fokozatú támogató lehetsz. 
Felkerülsz a honlapra (természetesen csak akkor, ha hozzájárulsz), Wolves támogatói 
kártyával ajándékozunk meg, ami szezonbérletként funkciónál, és shopunkban 10 %-kal 
olcsóbban vásárolhatsz. 
 
Minden hónapban részt veszel a támogatói nyereményjátékunkon. 
 
A legnagyobb felajánló végezheti el a kezdőrúgást a tavaszi- nyári szezon utolsó hazai 
rendezésű wjugend U16 mérkőzésén. 
 
 
Ha felkeltette a Program az érdeklődésedet és szívesen támogatnád e nemes ügyet, kérlek 
keress meg e-mailben, vagy telefonon! 
 
Bízva a Farkascsalád összefogásában és a Program sikerében, előre is köszönöm 
segítségeteket: 
 
 
 
Hubay Mátyás      Miakich Gábor 
hubay.matyas@gmail.com     miagab83@gmail.com  
tel.: 30/835-7424      tel.: 20/212-6495 
Budapesti Farkasok AFKE     Budapesti Farkasok AFKE 
Elnök        Elnökségi tag 
        Wolves Junior vezetőedző 
    

Lee Hlavka Tehetséggondozó Program 
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