
Nyerjen 1 000 000 Ft értékű könyvtárat az iskolájának,  
a gyerekek kedvenc könyveiből!

Pályázat könyvtártámogatásra
2015 

általános iskolák részére

Nyerhető támogatás

A nyertes pályázók az általános iskolás korosztálynak szóló válogatott könyveket kapnak,  
iskolai könyvtáruk gyarapítására.

A pályázó iskolák közül sorsolással választjuk ki a nyerteseket. 

A sorsolási adatbázisban a pályázó általános iskola annyiszor szerepel, ahány tantárggyal 
az Iskolai nevezési lapon diákjait érvényesen benevezte a Tudásbajnokság 2015–16-os tanulmányi 
versenyére.  

A sok tantárgyas érvényes nevezés így többszörözi a nyerési esélyeket. 
Tervezett pályázati keret: 2 000 000 Ft

A nyertesek részére nyereményüket az általuk megadott szállítási címre szállítjuk. 

 1. díj: 1 000 000 Ft értékű ajándékkönyv az iskolának

 2. díj: 500 000 Ft értékű ajándékkönyv az iskolának

 3. díj: 250 000 Ft értékű ajándékkönyv az iskolának

 4–8. díj: 50 000 Ft értékű ajándékkönyv az iskolának

A pályázat fontos időpontjai

A Pályázati adatlap beküldési határideje 2015. szeptember 30.

Pályázatok értékelése 2015. október 26-ig

A pályázat sorsolásának időpontja 2015. november 2.

A nyertesek névsorának közzététele 2015. november 2.

A nyeremények kézbesítésének határideje 2015. november 18.
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A pályázat kiírója:  Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia Alapítványa

A pályázat neve:  Pályázat könyvtártámogatásra 2015

A pályázat célja:  az általános iskolákban folyó tehetséggondozó, nevelő 
munka segítése az iskolának juttatott ajándékkönyvek 
révén; a diákok készség- és képességfejlesztésének 
támogatása olvasási kultúrájuk fejlesztésén keresztül

A pályázók köre:  a pályázatra OM azonosítóval rendelkező azon 
általános iskolák adhatják be nevezésüket, akiknek 
legalább egy diákjuk egy tantárgyból részt vesz a 
Tudásbajnokság tanulmányi versenyén a 2015–16-os 
tanévben

A pályázat témája:  tehetséggondozás, olvasóvá nevelés

Pályázati feltételek

Érvényes pályázatot az OM azonosítóval rendelkező általános iskolák az alábbi feltételeknek eleget 
téve adhatnak be.

	Pontosan és hiánytalanul kitöltött Pályázati adatlap az intézményvezető  
és a Tudásbajnokság szervező mentortanárának aláírásával

	Pályázati adatlap határidőre történő beküldése a pályázati kiírásban megadott címre
	Legalább egy diák egy tantárgyra vonatkozó érvényes nevezése a Tudásbajnokság 2015–16-

os tanulmányi versenyére a Tudásbajnokság Iskolai nevezési lapján. (A Tudásbajnokság 
2015–16-os tanulmányi versenyére való érvényes nevezéshez a nevezést tartalmazó Iskolai 
nevezési lap beküldése és a nevezési díj határidőre történő befizetése szükséges.)

	Az érvényesen benevezett tantárgyak számának meghatározása az alábbiak szerint 
történik: ha egy diák 2 tantárgyból, egy másik is 2-ből, egy harmadik pedig 1 tantárgyból 
nevez be a Tudásbajnokság 2015–16-os tanulmányi versenyére, valamint legalább a verseny 
első félévére vonatkozó nevezési díját is befizette, úgy ez 5 érvényes tantárgyi nevezésnek 
számít.

A Pályázati adatlap megtalálható a www.tudasbajnoksag.hu/palyazat oldalon.  
A Pályázati adatlap beküldése nélkül a pályázat érvénytelen.  
Az Iskolai nevezési lap letölthető a www.tudasbajnoksag.hu/Nevezes/Pedagogus oldalról.

A Pályázati adatlapot a következő címre várjuk: 
Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia Alapítványa 
6701 Szeged, Pf. 784.
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