
OFXCECC2020  
Summer Gift Challenge 

#ofxcecc #summergiftchallenge 
 
Nem verseny, hanem Kihívás! 
 
Kihívás ideje:  

- 2020. június 01 – augusztus 31. 
 
Regisztráció:  

- 2020. június 1-én nyílik meg és 2020. június 21-én 24:00 órakor zárul le, azt követően 
regisztrációt nem fogadunk el!  

 
Résztvevők: 

- A Summer Gift Challeng-en kizárólag azok a versenyzők vehetnek részt, akik a 
www.ofxcecc.com weboldalon regisztráltak az idei OFXCECC versenyre. 

- A Kihíváson az OFXCECC pótkvalifikációja során regisztráló versenyzők is részt vehetnek. 
 
Nevezési díj: 

- 3 000 Ft/fő (ez egyszeri nevezési díj és a teljes, azaz a 3 hónapos kihívásra szól) 
- A bankkártyás fizetési lehetőség elérhető a www.ofxcecc.com weboldalon. 

 
Feladat: 3 hónap (június, július, augusztus) – 3 feladat 

- A Challengre jelentkező versenyzőknek a 3 hónap során havonta 1 feladatot kell teljesíteniük. 
- A feladatok leírása az adott hónapra vonatkozóan a www.ofxcecc.com oldalon, valamint az 

OFXCECC Facebook Eseménynél kerül publikálásra. 
 

1. Látogasd meg az OFXCECC weblapot! 
2. Keresd a Summer Gift Challenge kiírását és online nevezési felületét! 
3. Ha már regisztráltál az OFXCECC2020-ra, nevezhetsz a Challengre! 
4. Csináld meg minden hónapban az adott feladatot! 
5. A végrehajtást vedd fel videóra, töltsd fel a YouTube csatornádra! 
6. A videó linkjét küldd el a challenge.ofxcecc2020@gmail.com e-mail címre a neveddel és a 
születési dátumoddal együtt! 
7. A feladat végrehajtása során készíts egy selfie-t magadról és az #ofxcecc hasteg-gel töltsd 
fel a saját Facebook oldaladra. 

 
Díjazás:  

- Minden hónapra értékes nyereményeket sorsolunk, a 3. hónap végén fődíj sorsolásra kerül sor 
az egész kihívást teljesítők között! 

 
Nyeremények: 

- Havi nyeremények: 
• Enrage vásárlási utalványok 3x15 ezer Ft értékben 
• Wildanimals sporteszközök 3x20 ezer forint értékben 
• IWOD 3 ajándékcsomag (3 Adidas súlyemelő mez és 3 karton AmintPRO BCAA ital) 
• Kajdi Diet System 3 személyre szabott táplálkozási tanácsadás 
• ProEvent Agency 3x30 ezer Ft értékű ajándék (3 egyedi, a verseny lógójával és a 

versenyző nevével hímzett súlyemelő öv 
• további meglepetések 

 
A sorsolásokra a kihívást követő hónapok 10. napjáig kerül sor. 



 
- Fődíjak: 

• 3x 50 ezer forint értékű Organica FX 4. generációs prémium vitamin csomag 
• 3x 50 ezer forint értékű vásárlási utalvány  
• egyéb meglepetések 

 
A főnyeremények sorsolását 2020. szeptember 20-ig tartjuk meg.  

 
 
A havonta tartott sorsolásokon azok vesznek részt, akik az adott hónapra kiírt feladatot sikeresen 
teljesítették, a videó linkjét az e-mail címre elküldték és a facebook oldalukon a fényképüket a 
hasteg-gel megosztották az adott hónap utolsó napjának 24:00 órájáig! (2020. június 30., július 31., 
augusztus 31.) 
 
A kihívásban nem a helyezésekért megy a harc, hanem az aktív részvétel és minden feladat sikeres 
teljesítése a fontos! 
 
A fődíjak sorsolásán csak azok a versenyzők vesznek részt, akik a fent leírt módon mind a 3 
hónapban sikeresen teljesítik a kiírt feladatokat! 
 
A CSAPATOK tagjai erre a kihívásra külön-külön, egyénileg tudnak regisztrálni, így a feladatokat is 
egyedül kell teljesíteniük és a sorsoláson is önállóan vesznek részt!! 
 
Információ: 

- +36703717542 
- challenge.ofxcecc2020@gmail.com 
- https://www.facebook.com/events/2277916239189458/?active_tab=discussion 

 
 


