Pályázat
a vendéglátás-turisztika szakmacsoportban tanuló szakközépiskolai és szakgimnáziumi
tanulók 1 napos Békés megye turisztikai értékeit bemutató szakmai tanulmányi
kirándulások támogatására
PO-2019/2
Az Eötvös József Iskolaalapítvány Kuratóriuma (5600. Békéscsaba, Andrássy út 11-17.
Bírósági nyilvántartási száma: 04-01-0000294) – alapító okiratában meghatározott céljaival
összhangban – pályázatot ír ki Turizmus- Vendéglátás ágazatban tanuló szakközépiskolai és
szakgimnáziumi tanulók számára szakmai kirándulások támogatására.
Pályázat célja
A pályázat keretében az alapítvány támogatni kívánja a Turizmus Vendéglátás ágazati
képzésben tanulók szakmai tudásának bővítését, szakmai tapasztalatszerzését minőségi
programok szervezésével, a tanulás és az egyéni és csoportos élmények összekapcsolását.
Pályázhatnak
Békés megyei székhellyel rendelkező vendéglátás-turisztika szakmacsoportban résztvevő 910. évfolyamos tanulók osztályközösségei szaktanári és osztályfőnöki támogatással.
A pályázat részletei
Pályázni lehet az intézmény pedagógiai programjához illeszkedő 1 napos Békés megye
turisztikai értékeit bemutató szakmai tanulmányi kirándulások támogatására.
Például:
- Kastélytúra Békés megyében (pl. Gyula, Gyulavári, Lőkösháza, Szabadkígyós).
- A gyógyturizmus fellegvárainak (pl. Gyulai Várfüdő és Gyopárosfürdő) bemutatása.
- Kastélyok, múzeumok, templomok Békés megyében (pl. békéscsabai evangélikus
nagytemplom, gyulai ortodox templom, Munkácsy múzeum, gyulai vármúzeum stb.),
stb.
Egy osztályközösség egy pályázatot adhat be. A pályázat akkor kerül elbírálásra, ha az
adott osztályba járó tanulók 80 %-a részt vesz a kiránduláson. Az Alapítvány a pályázat
keretében elnyert támogatással a tanulmányi kirándulás:
- utazási költségeit (autóbusz, vonat, helyi közlekedés),
- a kirándulás során meglátogatott múzeumok, kiállítások, tárlatok, egyéb programok
belépőjegyeit,
- és a kísérőtanári költségeket
kívánja támogatni.
Az elnyerhető támogatás maximális összege 100 000 Ft/osztályközösség.
A pályázati keretösszeg 400 000 Ft. Az elbírálásnál a kuratórium vizsgálja a kirándulás célját,
a program illeszkedését az intézmény pedagógiai programjához, a formai követelményeknek
való megfelelést, valamint a kiránduláson résztvevő tanulók számát.
Az elnyert támogatási összeget az alapítvány utólag, a megvalósulást igazoló dokumentumok
benyújtása után folyósítja a nyertesek számára kizárólag banki átutalással.
A megvalósulást igazoló dokumentumok a következők:
- Maximum 1 oldalas beszámoló a kirándulásról, amit az osztályközösség képviselője és
a kísérő tanár(ok) ír(nak) alá.
- Legalább 4 db, legalább két helyszínen készített fénykép, amelyen jól láthatók a
résztvevők és a helyszín.
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- A résztvevők névsora aláírásukkal hitelesítve.
A megvalósulást igazoló dokumentumokat a következő címre kell benyújtani:
Eötvös József Iskolaalapítvány, 5600. Békéscsaba, Pf.: 449.
A beszámolót és a fényképeket a palyazat@eotvos.hu e-mail címre is kérjük megküldeni.
A pályázat benyújtása
A pályázatot a pályázó osztályközösségnek kell benyújtania az alábbiak szerint.
- A kirándulás szakmai programját is tartalmazó Adatlapot, a szakmai tárgyakat tanító
szaktanár és az osztályfőnök nyilatkozatát.
- A pályázatban érintett tanulók (kiskorú tanulók estén a szülő/gondviselő is) nyilatkozatát
arról, hogy a pályázatot, a pályázati beszámolót illetve az ahhoz tartozó fényképeket az
Eötvös József Iskolaalapítvány kiadványaiban felhasználhatja.
A pályázati kiírás, az adatlap valamint a szükséges nyilatkozatok letölthetők a
https://eotvos.hu/palyazatok/ webhelyről
A pályázat benyújtása nyomtatott formában az alábbi címre történik:
Eötvös József Iskolaalapítvány, 5600 Békéscsaba, Pf. 449.
A pályázati Adatlapot a palyazat@eotvos.hu e-mail címre is kérjük megküldeni.
A pályázat beadási határideje: 2019. szeptember 16., melyet a borítékon lévő postai
bélyegző igazol.
Az alapítvány kizárólag a hiánytalanul kitöltött dokumentumokat értékeli!
A pályázatok értékelésének és a pályázók értesítésének határideje: 2019. szeptember 30.
A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni lehet a következő e-mail címen: eotvos@eotvos.hu
A nyertes pályázatokat az alapítvány Facebook oldalán (facebook.com/eotvosjszki) teszi
közzé.
A támogatási összeg felhasználható 2019. november 30-ig.

Békéscsaba, 2019. augusztus 18.

Eötvös József Iskolaalapítvány Kuratóriuma nevében
Hoffmann Dániel
kuratóriumi elnök
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