Üdvözlünk kedves Érdeklődő! Engedd meg, hogy válaszoljunk pár kérdésedre.

1. Kik vagyunk?
A DEAC-Hackers a Debreceni Egyetem Atlétikai Club esport szakosztálya.
2. Mivel foglalkozunk?
Játszunk, versenyzünk, edzéseket tartunk.
3. Akkor mi profik vagyunk?
A játékosok nem számítanak jogilag profi sportolónak, a DEAC amatőr sportolói szerződését
írták alá. Ez a szerződésforma más sportágaknál, más szakosztályoknál is létezik.
4. Ki csatlakozhat?
Tulajdonképpen bárki. Legtöbb tagunk a Debreceni Egyetem hallgatója, de szakosztályunkon
belül több online tagunk is van, akik nem egyetemünk hallgatói.
5. Hogyan csatlakozhatok?
A szakosztályhoz az amatőr sportolói szerződésünk elfogadásával és aláírásával
csatlakozhatsz, de előzetesen szükséges a játékspecifikus középvezető és a szakmai vezető
jóváhagyása.
6. Nem vagyok debreceni és messze lakom Debrecentől. Lehetek tag így is?
Igen, online tagként csatlakozhatsz a DEAC-Hackershez. További információért vedd fel a
kapcsolatot a szakosztály szakmai vezetőjével.
7. Milyen játékokkal játszhatunk?
Jelenleg a League of Legends, CS:GO, Fortnite, Dota 2, PlayerUnknown’s Battlegrounds,
Hearthstone, Clash Royale, Rainbow Six: Siege, World of Tanks, FIFA, Overwatch, Paladins,
Heroes of the Storm és a Clash of Clans játékokkal játszhatsz nálunk, de repertoárunk
folyamatosan bővül.
8. Van valami minimális belépési szint?
Semmilyen elvárt minimális játékbeli szint nincs. Várunk mindenkit, aki szeretne versenyezni,
fejlődni, vagy csak játszani jó társaságban.
9. Van alsó korhatár?
Alapvetően nincs alsó korhatár, viszont, ha fiatalabb vagy, mint a játék PEGI korhatárbesorolása, akkor szülői engedély szükséges. Emellett, ha 18 éven aluli vagy, a
szerződésünket szükséges a szülő(k)nek is aláírni.
10. Miért érdemes a DEAC-hoz csatlakoznom?
A DEAC szervezett hátteret tud biztosítani a versenyzéshez, edzésekhez. Emellett hivatalosan
a DEAC igazolt amatőr sportolója lehetsz, ha aláírsz hozzánk. A DEAC segíthet többek között
a szponzorok keresésében is.
11. Hol található az amatőr sportolói szerződés?
Lépj be Facebook csoportunkba itt, ezután innen letöltheted, átolvashatod.
12. Még középiskolás vagyok. Akkor is lehetek tag?
Természetesen, több játékunk kapcsán is formálódnak korosztályos csapatok (U18, U12).
13. Nem vagyok egyetemi hallgató, ilyenkor mi a teendő?
Első lépésként vedd fel a kapcsolatot a játék középvezetőjével.
14. Hol találok további információt?
Honlapunkon, vagy a Facebook csoportunkban.

