
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„HA OTTHON KELL TANULNI”

Fogalmazd meg hol jobb tanulni, otthon vagy az iskolában. 

Írd meg ezzel kapcsolatos érzéseidet, véleményedet, hiszen már van róla tapasztalatod. 

A „Pell Rudolf Zircért Alapítvány” segítséget szeretne nyújtani az online tanulás könnyebb 
megvalósításáért a gyerekeknek otthonukban.

1. A pályázati program célkitűzése:
Az otthoni online tanulás támogatásához táblagépek biztosítása.

2. A pályázati felhívás címzettjei:
Zircen, illetve a Zirci járásban állandó lakóhellyel rendelkező lakosok:
általános iskola 3. - 8. osztályos tanulói
középiskola 9. - 12. osztályos tanulói

Egy pályázó gyermek/család egy pályázatot adhat be.

3. Pályázat tartalma:

Olyan pályaművek elkészítését várjuk, amelyben az egyes korcsoportok megfogalmazzák, 
hogy miként oldották meg a korábbi online oktatást, milyen tapasztalataik voltak. Kerüljön 
megfogalmazásra ennek a helyzetnek az előnye és hátránya is a pályázók részéről. 
Megfogalmazható, hogyan zajlanak az egyes különórák, gyakorlati órák lebonyolítása is. 
Továbbá, hogyan segítené a táblagép az otthoni tanulást?

A pályamű formai kritériumai: A/4-es papírlapon, maximum 2 oldalas, gépelt formában, 14-es 
betűméretnél nem nagyobb betűkkel megfogalmazott írásbeli fogalmazás.

4. A pályázat elbírálásának módja és időpontja:

A pályázatokat 2020. december 05. napjáig, az erre kijelölt bírálóbizottság értékeli 
kategóriánként. A díjazottak az adatlapon megadott e-mail címeiken keresztül, a 
bírálóbizottság döntését követő 5 munkanapon belül kerülnek értesítésre.
A pályázat során korcsoportonként maximum 10 - 10 pályamű részesül támogatásban. 

5. A díjak átadásának időpontja, helye:
A díjak átadására 2020.12.18-ig kerül sor, egyénileg egyeztetett helyszíneken.

A bírálóbizottság fenntartja a jogot, hogy külön indoklás nélkül nem hirdet nyertest. 
A bírálóbizottság döntése, eredménye jogi úton nem támadható.
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6. A pályázat benyújtásának/beérkezésének módja és határideje:

A pályázatok elektronikusan és postai úton nyújthatók be 2020. december 01. napjáig. 

e-mail cím: pellrudolfzircert.alapitvany@gmail.com

postai cím: Pell Rudolf Zircért Alapítvány

                 Valler Szilvia kuratóriumi tag

      8420 Zirc, Alkotmány u.14.

A fenti időpontot követően, vagy más módon beérkezett pályaművek nem vesznek részt a 
pályázaton!

A pályázat jeligéjét  elektronikus úton benyújtva a tárgynál, illetve postai úton benyújtva a 
borítékon fel kell tüntetni: „Ha otthon kell tanulni”

A pályázatnak tartalmaznia kell mindkét benyújtás esetén:
a pályázó gyermeknek és törvényes képviselőjének személyes adatait tartalmazó adatlapot és 
nyilatkozatot
a pályázó gyermek által megírt pályaművet
2019/2020. tanév év végi bizonyítvány (ellenőrizhető) eredményét
diákigazolvány másolatát

Postai beküldés estén a pályaművet a kitöltött adatlappal A/4-es borítékban, nem összehajtva, 
a beérkezési határidő figyelembe vételével kérjük a fenti címre megküldeni.

7. A pályázati részletek, feltételek:

A pályázat vissza nem térítendő támogatást nyújt.

Nevezési díj nincs. 

A pályázó tavaly év végi tanulmányi átlaga eléri/meghaladja a 3,5 értéket. 

A pályázó kizárólag a saját szellemi tulajdonát képező, eredeti alkotásával pályázhat.
A pályázó a pályázati lap aláírásával a pályamunkájáról kijelenti, hogy az saját szellemi 
tulajdonát képező műve, továbbá felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott 
pályamunka nem sérti más szerzői jogát. Ezen feltétel megsértése esetén a pályázó pályázata 
érvénytelenné válik, díjat nem kaphat, vagy ha ez a díj átadását követően válik ismertté, akkor 
a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni, vagy annak ellenértékét megfizetni.
Csak természetes személyek pályázhatnak, egyéni munkával.
A pályamű nem sérthet személyes jogokat, nemzeti, etnikai, vallási vagy politikai érdekeket, jó 
erkölcsbe, jó ízlésbe nem ütközhet, sértő, durva képet (kifejezést) nem tartalmazhat. Azt a 
pályaművet, amely megsérti ezt a feltételt, a pályázat kiírója érdemi bírálat nélkül kizárja a 
pályázatból.
Az érvényes pályázat feltétele a pályázati anyag: a valós adatokkal hiánytalanul kitöltött és 
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aláírt adatlap és a pályamű együttesen, megfelelő formátumban való elküldése. Az érvénytelen, 
hiányos pályamunkák nem vesznek részt a pályázaton.

A pályázó és törvényes képviselője vállalja, hogy az elnyert táblagépet legalább két évig saját 
céljaira használja, azt nem idegeníti el, esetleges ellenőrzés esetén biztosítja annak 
megtekintését a lakóhelyén.
A pályázó és törvényes képviselője vállalja az elnyert táblagép beüzemelésével, 
működtetésével, használatával kapcsolatos kiadásokat.
A pályázat beküldése egyben azt is jelenti, hogy a pályázó és törvényes képviselője elfogadja a 
pályázat feltételeit.

8. Felelősség kizárása és adatkezelés:
Ha a pályamű bármilyen módon harmadik személy szerzői vagy személyiségi jogait sérti, azért 
a pályázót (törvényes képviselőt) terheli a felelősség.
A pályázatra benyújtott személyes adatok kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, 
melyet a pályázó a pályázat benyújtásával elismer.
A pályázat kiírója a személyes adatokat harmadik félnek nem adja tovább, azokat a 
jogszabályban meghatározottak szerint kezeli.
A pályázat benyújtója hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a pályaműről készült 
reprodukciót nyomtatott, vagy elektronikus formában többszörözze, valamint név nélkül 
megjelentesse.
A pályázat kiírója a pályaművekkel kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal.
Különösen kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a pályázathoz kapcsolódó 
költségek, károk és veszteségek megtérítésére. Nem vállal felelősséget a technikai hibákból 
eredő problémákért. 
A pályázónak olyan személyes elérhetőséget (név, mobiltelefonszám, e-mail cím, postacím) 
kell megadnia, amin a pályázat ideje alatt értesíthető nyertességéről, illetve további teendőiről. 
Ezen felelősség a pályázóé, ebből fakadó problémákért a pályázat kiíróját semmilyen felelősség 
nem terheli.

Zirc, 2020. november 15.

Pell Rudolf Zircért Alapítvány
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