PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A „Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány”
Kuratóriuma közzéteszi a 2017. évi pályázati feltételeit.
Az alapítvány célja:
-

Hogy elismerje és ösztönözze azoknak a diákoknak a teljesítményét, akik az
általános iskola 5. osztályától az első diploma megszerzéséig, az anyanyelvi kultúra,
a művészet, a tanulmányi munka és a sport területén kimagasló eredményt értek el.

-

Elismerje a velük foglalkozó felnőttek eredményes tehetséggondozó munkáját.

-

A kiváló eredményt elért fiatalok részére felsőfokú tanulmányuk folytatásához
ösztöndíjat biztosítson.

Pályázatot nyújthatnak be:

-

Azok a diákok, (egyénileg vagy csoportban) akik az általános iskola 5. osztályától az
első diploma megszerzéséig tartó idő valamely szakában paksi iskolában végzik
tanulmányaikat, vagy állandó lakhelyük Paks.

-

Azok a felnőttek, (egyénileg vagy csoportban) akik alapfeladatukon felül eredményes
tehetséggondozó tevékenységet folytatnak paksi fiatalok körében.

Felnőtt díjazására munkáltató is nyújthat be pályázatot.
Pályázni lehet:
-

Szakmai és tanulmányi teljesítménnyel,
eredményességét, tehetségét.

amely

bizonyítja

a

pályázó

-

Megyei, regionális és nem központi szervezésű országos tanulmányi versenyen elért
1. helyezéssel.

-

A központi szervezésű (valamely minisztérium, hatóság, Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara által szervezett) országos tanulmányi versenyeken az első 15 helyezés
valamelyikének elérésével.

-

Valamennyi művészeti ágban egyéni és csoportos alkotással; koncerteken,
előadásokon, fellépéseken, irodalmi pályázatokon elért eredményekkel.

-

Az országos szakszövetségek és a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett
versenyeken elért 1-3. helyezéssel (sport kategória esetén).

-

Tanulmányi ösztöndíjra az pályázhat, aki tanulmányai során eddig tartósan
kiemelkedő eredményt ért el és a 2017/2018-os tanévben valamelyik hazai felsőfokú
intézmény nappali tagozatán utolsó éves hallgató lesz. A pályázó tanulmányi
átlagának 4,5 fölött kell lennie a 2016/2017-es tanév mindkét félévében.

Pályázat nem nyújtható be, amennyiben a pályázó
-

2014-ban, 2015-ben és 2016-ban ugyanabban a témakörben díjazott volt.

-

levelezős tanulmányi versenyeken elért eredménnyel kíván pályázni.

A pályázatok benyújtásának módja és feltételei:
-

A pályázatot írásban, az előírt űrlapon kell benyújtani.
Az űrlap beszerezhető:a Paksi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Titkárságán, a
Paksi Pákolitz István Városi Könyvtárban, a Paksi Városi Múzeumban, a Csengey
Dénes Kulturális Központban, a Paksi Képtárban, a Dunakömlődi Faluházban, az
oktatási intézményekben, vagy letölthető a www.paks.hu honlapról.

-

A hiányosan, illetve pontatlanul kitöltött pályázati adatlapokat, valamint a jelen
felhívásnak nem megfelelő vagy a benyújtási határidő után beérkezett pályázatokat a
kuratórium nem értékeli.

-

A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség, valamint a bíráló
bizottság döntésével szemben nincs helye fellebbezésnek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
-

lásd. pályázati űrlap

A pályázat beérkezési határideje:
2017. szeptember 15. (péntek) 12:00 óra
Benyújtási cím:
Paksi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Titkársága
Paks, Dózsa Gy u. 55-61.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a következő telefonszámon lehet kérni:
Gutai István
tel: 20- 519-61-98
Szinger Petra
tel: 75-500-565
A sikeresen pályázókat az elbírálást követően értesítjük és meghívót kapnak a díjkiosztó
ünnepségre, amelyre az október 23-i ünnepségsorozat keretében kerül sor.
A pályázat eredményét a www.paks.hu honlapon is közzé teszi az alapítvány.

Dávid József
a kuratórium elnöke

Gutai István
a kuratórium titkára

