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3 000 000 Ft értékű könyvtámogatás
+ Tehetségtámogató Közösség Díj
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általános iskolai osztályok és általános iskolák részére
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Nyerhető támogatás

Nyerhető támogatás

A nyertes pályázók az általános iskolás korosztálynak szóló válogatott könyveket kapnak.

A nyertes pályázók az általános iskolás korosztálynak szóló válogatott könyveket kapnak.

Pályázati keret: 3 000 000 Ft
Támogatás a pályázat keretében két kategóriában nyerhető:
1.	Általános iskolák osztályközösségei
Nyeremények:
1. kategória: osztályközösségek
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1.	Általános iskolák osztályközösségei
Nyeremények:
1. kategória: osztályközösségek

2.  Általános iskolák

I. díj: 50 000 Ft értékű ajándék könyv az osztálynak
II. díj: 35 000 Ft értékű ajándék könyv az osztálynak
III. díj: 15 000 Ft értékű ajándék könyv az osztálynak
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A nyertes pályázatok kiválasztása sorsolás útján történik.
Díjanként 10 osztályközösség nyer.
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Különdíj: díszes serleg az alábbi felirattal
Tudásbajnokság
Tehetségtámogató Közösség Díj
2017
2. kategória: általános iskolák
I.
II.
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IV.–XXV.
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díj: 150 000 Ft értékű ajándék könyv az iskolának
díj:	  50 000 Ft értékű ajándék könyv az iskolának
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A pályázó iskolák közül sorsolással választjuk ki a nyerteseket.

A pályázó iskolák közül sorsolással választjuk ki a nyerteseket.

A pályázat fontos időpontjai
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A Pályázati adatlap beküldési határideje

2017. október 31.
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A pályázat sorsolásának időpontja

2017. november 24.
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A nyertesek közzététele

2017. november 27.

A nyertesek közzététele

2017. november 27.

A nyeremények kézbesítésének határideje

2017. december 11.
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A pályázat kiírója:

Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia Alapítványa
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A pályázat neve:
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A pályázat célja:

az általános iskolákban és osztályközösségekben folyó
tehetséggondozó munka segítése értékes olvasmányokkal

A pályázat célja:

az általános iskolákban és osztályközösségekben folyó
tehetséggondozó munka segítése értékes olvasmányokkal

A pályázók köre:

1. kategória: a pályázatra OM azonosítóval rendelkező azon
általános iskolák osztályközösségei adhatják be nevezésüket, amely
osztályokból legalább 5 tanuló minimum 1-1 tantárgyból érvényesen
benevezett a Tudásbajnokság 2017–18-as tanulmányi versenyére;
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azon általános iskolák adhatják be nevezésüket, melyeknek
legalább 15 diákjuk minimum 1-1 tantárgyból érvényesen
benevezett a Tudásbajnokság 2017–18-as tanulmányi versenyére;
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Pályázni egyidejűleg mindkét kategóriában lehet!
A pályázat témája:

tehetséggondozás, olvasóvá nevelés
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Pályázati feltételek
 Pontosan és hiánytalanul kitöltött, határidőre beküldött Pályázati adatlap.
 A pályázó osztályközösségből legalább 5 tanuló, a pályázó iskolából legalább 15 tanuló
minimum 1-1 tantárgyból érvényesen benevezett a Tudásbajnokság 2017-18-as tanulmányi
versenyére, és valamennyi benevezett versenyző a pályázat értékeléséig lebonyolított
minden forduló megoldásait határidőre beküldi.
 Érvényes nevezéshez a nevezések és a legalább az első félévre vonatkozó nevezési díjak
határidőre történő beérkezése szükséges.
 Különdíj: minden osztály, amely teljes létszámának legalább felével érvényesen benevez a
Tudásbajnokság 2017–18-as tanulmányi versenyére, és valamennyi benevezett versenyző a
pályázat értékeléséig (sorsolás napja) lebonyolított minden forduló megoldásait határidőre
beküldi, Tehetségtámogató Közösség Díj feliratú díszes serleget kap. Az osztályok teljes
létszámát azok 2017. szeptember 1-ei létszámához viszonyítjuk.
 A sorsolási adatbázisban a pályázó osztályok és iskolák annyiszor szerepelnek, ahány
tantárggyal diákjaikat érvényesen benevezték a versenyre. A sok tantárgyas érvényes
nevezés így többszörözi a nyerési esélyeket.
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Pályázati adatlap megtalálható a www.tudasbajnoksag.hu/palyazat oldalon is.
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A Pályázati adatlapot a következő címre várjuk:
Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia Alapítványa
6701 Szeged, Pf. 784.
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