
 
 
 

UEFA EURO 2020  
BUDAPEST RENDEZŐVÁROS  

ÖNKÉNTES PROGRAM 
 
 

Köszönjük, hogy jelentkeztél a szurkolói zóna önkéntesi programjára. 
  
Miért jó ez a program? 
  

• mert jó hangulatban számtalan új dolgot tanulhatsz, új területeken próbálhatod ki 
magad. 

• vissza nem térő alkalom, hogy önkéntesként, aktív szereplőként, szervezőként 
bepillanthass a világ egyik legnépszerűbb, legnézettebb sporteseményének kulisszái 
mögé, megtapasztald, hogyan néz ki belülről a nyár legnagyobb eseménye, olyan 
tapasztalatokat és kapcsolatokat szerezhetsz, amik meghatározóak lehetnek a 
jövődben. 

 
Mit kérünk Tőled? 

• átlagosan napi 4-8 órát kell majd dolgoznod / nap a beosztásod szerint. 
• a szurkolói zóna nyitása előtt meg kell érkezned, hogy kellően fel tudjunk készíteni a 

feladatodra, 
• a helyszíni regisztrációnál kauciót kell leadnod, amit az utolsó önkéntesi napod végén 

visszakapsz, ha betartottad a szerződésedben foglaltakat, 
• megbízható, felelősségteljes, segítőkész csapattagként kell segítened a közös munkát, 

mert ez egy ilyen közösség. 
• Minden pozícióban legyél nagyon kedves, türelmes hiszen Te is képviseled országunkat 

ezen az eseményen. 
 
 

Amit mi nyújtunk Neked: 
 

·         teljes Adidas egyenruha-csomag (pólók, pulóver, esőkabát, hátizsák) megközelítőleg 80.000 
Ft értékben, 

·         ingyenes közösségi közlekedés Budapesten az Európa-bajnokság idejére, vidékiek esetében 
utazás és szállás költségtérítése is, 

·         ingyenes étel- és italfogyasztás a munkavégzés ideje alatt, 
·         kedvezmény ajándéktárgyakra a szurkolói zóna ajándékboltjában, 
·         szponzorok egyedi felajánlásai, részvételi lehetőség akár szereplőként is az eseményről 

készülő kisfilmekben, interjúkban 
·         felejthetetlen hangulat, közösségi élmény 
·         és tapasztalatszerzés rendezvényszervezésben, -irányításban 
·         Fotózkodás a kupával 
  
 
 
 
 
 
 

https://fesztivalonkentes.hu/faq


 
 
 
Itt találhatsz pár fontos elérhetőséget és információt: 
 
Önkéntes Bázis: Az önkéntes központ közösségi tere, továbbá az adminisztráció helyszíne. 
 
Helyszíni regisztráció: A helyszíni regisztrációra a rendezvényre érkezésed napján kerül majd 
sor. Átbeszéljük újra a szerződés tartalmát, részt veszel egy tűz- és munkavédelmi oktatáson és 
elmondunk minden hasznos helyszíni információt! 

Fogadó szervezet: Az a szervezet, amelyet a rendezvény az Önkéntesek koordinálásával bízott 
meg. A Fogadó szervezet van szerződéses viszonyban az Önkéntesekkel. 
  
Koordinátor: Az Önkéntesek koordinációjáért és adminisztrációjáért felelős személy. Az aznapi 
beosztásokért felel. 
  
Beosztás: A beosztásodat legkésőbb a Fan Zone előtti helyszíni regisztrációnál (Önkéntes 
bázisnál) tudod meg. 
  
Applikáció:  
Töltsd le Te is az EURO 2020 OFFICIAL mobilapplikációt, nézz körül rajta, ismerd meg, és 
ismertesd meg lehetőleg minél több emberrel. 
 
 
 
Mit hozzál magaddal a helyszínre? 
  
• személyes okmányok (amennyiben rendelkezel védettségi igazolvánnyal, személyazonosító 

igazolvány, lakcímkártya) 
• a kaució összegét pontosan (visszaadni nem tudunk) Kaució összege: 20.000 Ft.  A kaució 

visszafizetése az utolsó önkéntesi napodon történik a kijelölt időpontokban, ha már 
befejezted a rád bízott feladatot. A pénztár nyitvatartása minden nap: 9:00-21:00-ig, az 
önkéntesi bázison 

• időjárásnak megfelelő ruházat 
• naptej, szúnyogriasztó, kulacs, kalap, zárt cipő, telefon, telefontöltő, gumicsizma 
 
 
 
GY.I.K. 
 
Hogy tudom megközelíteni a szurkolói zónát? (reptérről pl.)  
AZ EURO 2020 OFFICIAL mobil app utazás és közlekedés menüpontja alatt minden hasznos 
információt megtalálsz.  
A szurkolói zóna megközelítéséhez az M1 metróval a Hősök tere állomásnál szálj le, illetve 
van biciklitároló, legyél zöld, érkezz bicajjal.  
 
Hogy tudom megközelíteni a stadiont? (reptérről pl.)  
AZ EURO 2020 OFFICIAL mobil app utazás és közlekedés menüpontja alatt minden hasznos 
információt megtalálsz.  
 
Otthon hagytam a védettségi igazolványomat vidéken, hogy tudok belépni a fan zone-ba?  
Csak védettségi igazolvánnyal lehet belépni a fan zone-ba. 
 



Ételallergiám van, tudok gluténmentes ételt vásárolni a fan zone-ban? 
Igen 
 
Milyen mérkőzéseket közvetítenek a mai napon a fan zone-ban? 
Töltsd le az EURO 2020 OFFICIAL hivatalos mobilapplikációt és ott minden meccset 
megtaláltsz. 
 
Kutyával be lehet menni a fan zone-ba?  
A fan zone-ba nem lehet bejönni semmilyen kisállattal, háziállattal. 
Találtam egy mobiltelefont és egy kulcscsomót, kinek tudom leadni?  
A fanzone területén a lost and found sátorba add le. 
 
Mi a fan zone nyitvatartása? 
Pihenőnapon, amikor nincs mérkőzés : 11:00 – 22:00 
Meccsnapokon és Stadion napokon: 11:00 - 23:00 ,  
Minden szabályt felülír, hogy az utolsó meccs után 1 órával zár a Fan Zone területe. 

 
 
 
 
Jó munkát mindenkinek! 


