
Elstartolt a MILLIÓ LÉPÉS AZ ISKOLÁDÉRT verseny

MOZOGJ, ÉS NYERJ 1 MILLIÓ
FORINTOT A SULIDNAK!
MIKOR? 2023. március 27. és június 11. között

KI? 
A versenyben, amelyben magyarországi iskolák mérkőznek meg  
egymással, bárki részt vehet. 

HOGYAN? MOZOGJ! 
Mindegy, hogy focizol, úszol, táncolsz vagy sétálni van kedved. Az is, hogy 
egyedül, párban vagy csapatban szeretsz mozogni. A lényeg: hívd meg szüleidet, 
barátaidat is a versenybe, és gyűjtsetek minél több lépést az iskoládnak!  
A Kékkört teljesítő iskolák között 100-szor 1 millió forintot sorsolnak ki 
sporteszközök vásárlására. Minden egyes megtett Kékkör egy-egy „sorsjegyet” 
jelent a kalapban, így az esély akár a többszörösére is növelhető.

MIVEL? 
Töltsd le az ingyenes MillióLépés mobilapplikációt, 
amely 60-féle mozgásformát képes átalakítani 
lépésszámokká. Regisztrálj, és tarts velünk 
a 77 napos virtuális utazáson!

HÍVD MEG SZÜLEIDET, BARÁTAIDAT 
ÉS ISMERŐSEIDET IS A VERSENYBE, 
HOGY EGYÜTT GYŰJTSÉTEK 
A LÉPÉSEKET

milliolepes.hu app/googleplay app/appstore



MI VÁR RÁD, HA BENEVEZEL?
Naponta érdekes „Tudtad-e?” üzeneteket kapsz a mozgásról és az egészséged 
megőrzéséről. Virtuálisan bejárhatod az Országos Kékkör útvonalát, megis-
merheted a legszebb hazai tájakat és látnivalókat. Minden héten más-más 
sportoló, művész, híres vagy szervátültetett ember inspirál a mozgásra.

ÍGY CSATLAKOZHATSZ A VERSENYHEZ:
1.  Töltsd le a MillióLépés applikációt. 

2.  Regisztrálj! Hozd létre a saját felhasználói fiókodat (e-mail-cím, jelszó  
 és becenév), add meg a nemed, az életkorod és a vármegyéd nevét. 

3.  Szinkronizálj! Kapcsold össze a MillióLépés applikációt androidos 
 telefonon a Google Fit, iOS-en az Apple Health programmal.     
 További segítséget a milliolepes.hu weboldalon találsz.

4.  Válaszd ki az iskoládat, és csatlakozz egy meglévő osztályhoz, vagy hozz  
 létre egyet! Versenyezhetsz egyedül vagy 2-5 fős csapatokban is.  
 Alkoss saját csapatot a kódok elküldésével, vagy csatlakozz egy már   
 meglévőhöz!

5.  Vág j bele, és mozog j minél többet! A telefon által automatikusan mért  
 lépések mellett kézzel is rögzíthetsz több mint 60-féle mozgásformát.  
 Válaszd ki a saját sportodat, és mi átalakítjuk lépésekké, majd hozzá-
 adjuk a teljesítményedhez.

A verseny részleteit elolvashatod a weboldalunkon 
vagy az applikációban.
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