
AGROFEED ETO-UNI GYŐR vezetőségének javaslaételi pályáza felhívása az UP edzők
számára, Jó Sportoló, Jó Tanuló Díj 2021. évi odaítélése céljából, az utánpótlás
bajnokságokban szereplő, Győri Férfi Kézilabdáért Közhasznú Alapítvány és a SZESE férfi
kézilabda szakosztályaiban MKSZ játékengedéllyel igazolt általános és középiskolai igazolt
sportolói elismerésére. A pályázat győztesei egy Apple iPad 9 WI-FI 64 GB tabletet nyernek.

Mi a pályázat célja?

    - a sportoló ifúság fejlesztése a szellemi és fizikai képességek fejlesztésére
  - az utánpótlás-nevelés célkitűzésének hatékony segítése
  - magasabb szintű sportolásra és eredményes tanulásra való ösztönzés
  - az eredményes és kiemelkedően tanulók, sportolók méltó elismerése

Ki pályázhat?

Pályázatot nyújthatnak be Győri Férfi Kézilabdáért Közhasznú Alapítvány és a SZESE férfi
kézilabda szakosztályaiban MKSZ játékengedéllyel igazolt általános és középiskolai igazolt
sporsportolói, a pályázatban felsorolt követelmények szerint.
  1. kcs. általános iskolás tanulók, sportolók, minden GYFKKA csapatból 1 fiú
  2. kcs. közép iskolás tanulók, sportolók, minden SZESE csapatból 1 fiú
  3. kcs. egyetemista tanulók, sportolók, minden SZESE csapatból 1 fiú

Mik a pályázat legfontosabb részletei?

A cím elnyerésére felterjeszthetők azok a diákok, akik 2021/2022. tanév félévi zárásakor

  - az 1. kcs-ban 4,2 vagy annál magasabb tanulmányi átlagot értek el
    - a 2. kcs-ban 4,2 vagy annál magasabb
  - egyetemi kar és szak által elvárt minimum fele tanulmányi átlagot értek el és az edzői
   milyen szakmai értékelést adnak sporeljesítményéről

A pályázathoz mellékletként az alábbi eredményeket igazoló dokumentumokat csatolni kell

  - a 2021/2022. tanév félévi tanulmányi értesítő eredményének intézményvezető által
   hitelesíte másolata
  - nyelvvizsga eredményének hivatalos másolata
    - a csapata edzőjének írásos szakmai értékelése, ajánlása az alábbi szempont
   rendszernek megfelelően

Az értékelés szempont rendszere:

  - edzéseken való megjelenés 100 pont
  - az edzéseken elvégze munka 100 pont
  - a mérkőzéseken mutato játék 100 pont



  - tanulmányi átlag 5.00 100 pont
  - 4.9 90 pont
  - 4.8 80 pont
  - 4.7 70 pont
  - 4.6 60 pont
  - 4.5 50 pont
    - 4.4 40 pont
  - 4.3 30 pont
  - 4.2 20 pont

További 50 pont jár nyelvvizsgáért, országos tanulmányi versenyeken való részvételért,
további 50 pont kapható sikeres felsőoktatási intézménybe való felvételért

További 100 pont jár az Alapítvány és a SZESE csapatai által szerveze rendezvényeken, akv
segítséget nyújt az eseménnyel kapcsolatos feladatokban pl: jegyszedés, jegyzőkönyv
vevezetés, technikai segítség….stb

A pályázat benyújtásának módja és benyújtási határideje:
A pályázatot kizárólag a pályáza adatlap hiánytalan kitöltésével lehet benyújtani!
A pályáza adatlap (1 erede példányban zárt borítékban) kizárólag személyesen adható le,
az AGROFEED ETO UNI GYŐR Magvassy Mihály sportcsarnokban lévő irodájában Hoffmann
Ákos technikai vezetőnél, e-mailen előre egyeztete időpontban (hoffmann.akos@etokc.hu).

A borítékon kérjük feltüntetni: „Jó Sportoló, Jó Tanuló Díj” 2021
A pálA pályázatok benyújtási határideje: 2022. február 14. (héő)11.30 óra

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség!
Az a pályázat, mely
- határidőn túl érkeze be, vagy
- a 2021/2022 tanév félévi időszak eredményeiről szóló igazolást, vagy az edzője által
leírt szakmai véleményt nem tartalmazza
értesítés nélkül elutasításra kerül.
A pálA pályázatokról a kiíró dönt, az elbírálást követően a döntésről a pályázók, az edzőiken
keresztül kapnak értesítést a pályázat kiírójától.

Győr, 2021. október 19.

    Uhlig Rita               Endrődi Péter                Auer Károly
 ügyvezető-tulajdonos            ügyvezető
Uhlig Frank Wille 2000 K        UNI Handball K        AGROFEED ETO-UNI Győr


