Iskolai könyvtárfejlesztés 2020
Pályázati kiírás általános iskolák részére
A pályázat kiírója:

Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia
Alapítványa és az IT Stúdió Kft.

A pályázat neve:

Iskolai könyvtárfejlesztés 2020

A pályázat célja:

az általános iskolákban folyó
tehetséggondozó munka segítése; a diákok
készség- és képességfejlesztésének
támogatása olvasási kultúrájuk fejlesztésén
keresztül

A pályázók köre:

a pályázatra OM azonosítóval rendelkező
azon általános iskolák adhatják be
nevezésüket, amelyek a 2019-2020-as
versenyidőszakban nem neveztek iskolai
nevezéssel diákokat a Tudásbajnokságra, a
2020-2021-es versenyidőszakra pedig
legalább 10 diákjuk iskolai nevezéssel
érvényesen jelentkezik erre a versenyre;

Pályázati keret:

500 000 Ft értékű könyv

A pályázat nyereménye:

500 000 Ft értékű könyvcsomag az általános
iskolás korosztálynak szóló válogatott
könyvekből

Nyertes pályázók kiválasztása:

A pályázó iskolák közül sorsolással kerül
kiválasztásra a nyertes. A sorsolási
adatbázisban a pályázó általános iskola
annyiszor szerepel, ahány diákja iskolai
nevezéssel érvényesen benevezett a
Tudásbajnokság 2020-2021-es
versenyidőszakára. Több nevezés így
többszörözi a nyerési esélyt.

Pályázati feltételek
Érvényes pályázatot OM azonosítóval rendelkező általános iskolák az alábbi
feltételeknek eleget téve adhatnak be:
 A pályázaton az iskolák vezetőinek írt Meghívó levél Nevezési kuponjának
határidőre történő beküldésével vehet részt az iskola;
 a Nevezési kupont pontosan, hiánytalanul kitöltve kell beküldeni;
 a Nevezési kupon beküldése a pályázati feltételek elfogadását jelenti;
 a pályázat benyújtásával a pályázó elfogadja, hogy a Nevezési kuponon
megadott adatait a pályázat kiírói a pályázat lebonyolítása céljából
kezeljék, azokat a pályázat lebonyolításában közreműködő partnereiknek
(szerződéskezelés, szállítás) továbbítsák;
 a pályázat beküldésének határideje a Tudásbajnokság nevezési
határideje;
 pályázati alapfeltétel legalább tíz diák érvényes iskolai nevezése a
Tudásbajnokság 2020-2021-es versenyidőszakára. Érvényes iskolai
nevezést az iskola pedagógusa tud beküldeni, kizárólag online, a verseny
honlapján. A nevezés akkor tekinthető érvényesnek, ha a nevezési díj
befizetésre kerül.
A minimális iskolai nevezési létszám elérése az érvényes pályázathoz nem
elegendő, ehhez a kitöltött Nevezési kupon beküldése szükséges az alábbi
címre: Bendegúz Akadémia, 6701 Szeged Pf. 784. A borítékra rá kell írni:
Könyvtárfejlesztési pályázat. A nevezési kupon e-mailen is beküldhető:
palyazat@tudasbajnoksag.hu, a levél tárgyába be kell írni: Könyvtárfejlesztési
pályázat.
A pályázat fontos időpontjai
A Nevezési kupon beküldési határideje

A verseny nevezési
határideje

Pályázatok értékelése

2020. október 30-ig

A pályázat sorsolásának időpontja

2020. november 3.

A nyertes nevének közzététele

2020. november 3.

A nyeremény kézbesítésének határideje

2020. december 18-ig.

