KÁRPÁT-MEDENCEI

EGYETEMEK KUPÁJA
SZPONZORI KIAJÁNLÓ

SPORT HATÁROK NÉLKÜL
A 2010-ben alapított Kárpát-medencei Egyetemek Kupája (KEK) a Kárpát-medence legnagyobb, évente megrendezésre kerülő multisport eseménye. Szervezője a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) sportegyesülete.
A klub küldetése, hogy felhívja a figyelmet az egészséges és környezettudatos életmód fontosságára és előnyeire a közösségi sport, valamint az élsport népszerűsítésén keresztül.
A multisport eseményen közel 100 csapat több mint 1300 sportolója vesz részt felvidéki,
kárpátaljai, erdélyi, vajdasági és anyaországi egyetemekről, főiskolákról.
2018-ban az ELTE és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) együttműködési megállapodást írt alá a KEK fejlesztéséről. Az együttműködés célja, hogy a sportrendezvény tovább erősítse a határokon átívelő magyar ifjúsági közösségeket.

3 NAP | 5 SPORTÁG | 5 ORSZÁG | 1300 SPORTOLÓ
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SPORT HATÁROK NÉLKÜL
2019-ben a jubileumi rendezvényt a Sport trendek a Kárpát-medencében c. konferenciával
ünnepeltük, ahol a résztvevők többek között megismerhették Budapestet, mint sportfővárost, a Magyar Paralimpiai Bizottság stratégiáját, a Teqballt, mint magyar sportinnovációt,
a Tour de Hongrie kerékpárversenyt, az OTP sporttámogatási rendszerét.

2020 nyarán a Ferencvárosi Torna Club kizárólagos sportszakmai támogatóként csatlakozott
a szponzorok köréhez.
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A TORNÁN RÉSZT VEVŐ VÁROSOK

RENDEZVÉNYÜNK VÉDNÖKEI

Dr. Kövér László
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az Országgyűlés elnöke

EMMI - Sportért Felelős Államtitkár

Prof. Dr. Borhy László
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az ELTE rektora

az ELTE kancellárja

Dr. Csányi Sándor

A Magyar Labdarúgó Szövetség
elnöke

Nyilasi Tibor

az FTC kétszeres magyar bajnok,
válogatott labdarúgója

TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
A sport mindenkié: sporttal a magyar fiatalokért határon innen és túl!

Célunk, hogy a jó ügyek mellé megtaláljuk a megfelelő támogatókat. Kiemelt figyelmet fordítunk a
kárpát-medencei magyar fiatalokra: jótékonysági, önkéntességi, közösség és összetartozás, sport és felsőoktatás programjainkon keresztül kívánjuk erősíteni a Kárpát-medencei magyarság helyzetét.

Jótékonysági program
A KEK sporteseményei minden évben jótékonysági programmal egészülnek ki, melynek keretében a
leginkább rászoruló, határon túli magyar diákok, közoktatási intézmények számára gyűjtünk felajánlásokat, sport és iskolaszereket.

Több ország, egy nemzet
A sporton keresztül célunk felhívni a fiatal generációk figyelmét a magyarság speciális helyzetére. A
KEK egy olyan egyedülálló esemény, ahol a sporton keresztül minden magyarlakta terület fiataljai évről-évre tudnak egymással találkozni. Célunk az egy közösséghez tartozás, összetartozást megteremteni és erősíteni.

Sport és felsőoktatás
A KEK hitvallása a magyar felsőoktatási sportélet fejlesztése, a sport népszerűsítése a mai egyetemisták,
főiskolások körében. A KEK kiemelt együttműködő partnere a HÖOK és a Magyar Egyetemi – Főiskolai
Sportszövetség, két olyan országos szervezet, mely minden felsőokatási intézményt összefog, határon
innen és túl.

Önkéntes program
Egyre növekvő létszámba bővül önkénteseink száma, akik részt vesznek a torna megszervezésében és lebonyolításában. A XI. Kárpát-medencei Egyetemek Kupáján több, mint 50 önkéntes dolgozott, gimnazisták és egyetemisták egyaránt. Az önkéntes programunk fejlesztése kiemelt célunk, mellyel a társadalmi
beilleszkedést, integrációt kívánjuk elősegíteni.

FEJLESZTÉSI TERVEK - A JÖVŐ
•
•
•
•

Sportolói létszám bővítése – cél, hogy a jövő egyetemistáit is elérjük!
Nők létszámának növelése a KEK-en!
Társadalmi felelősségvállalási program fejlesztése!
Sportágak bővítése: futóverseny és e-sport a KEK-en!

•
•

Kulturális és turisztikai programok szervezése a résztvevők számára!
Sport trendek a Kárpát-medencében konferencia: sportági innovációk és a kárpát-medencei sport
helyzetéről konferencia és szakmai fórum szervezése a KEK társeseményeként.
KEK az online térben! Online felületeink megújítása, a szervezés és nevezés digitalizálása.

•

TÁMOGATÓT KERESÜNK!
A sportolók és sportágak számában is évről-évre növekvő esemény megszervezése komoly terhet ró
a szervezőkre és résztvevőkre egyaránt. Számos támogatónk, együttműködő partnerünk kezdetektől
fogva segít a szervezésben, lebonyolításban.
Az esemény fenntartása, és tovább bővítése, fejlesztése céljából a Kárpát-medencei Egyetemek Kupája
keresi főtámogatóját. A KEK-et bemutató anyagunk célja, hogy elnyerje az Önök cégének érdeklődését.

Tudjuk, hogy méltó partnerként, kölcsönösen segítve és támogatva egymást az Önök cége és a KEK akár
egy több évre szóló együttműködés keretében sikeresen elérheti azokat a célokat, melyeket közösen kitűztünk magunk elé.

KAPCSOLAT
Kis Bianka - KEK sporttámogatási vezető

kek.elte.hu

+36 20 280 4838

fb.com/kekbudapest
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instagram.com/kekbudapest
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