AZ EGYETEMI HALLGATÓK RENDSZERES SZABADIDŐS
SPORTOLÁSÁT
TÁMOGATÓ SZOCIÁLIS PÁLYÁZAT KIÍRÁSA
2017/2018/2 FÉLÉV
Az Budapesti Egyetemi Atlétikai Club (továbbiakban: BEAC) Elnöksége (továbbiakban: Elnökség) az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzattal való együttműködésben a 2017/2018/2
félévére pályázatot ír ki az egyetemi hallgatók rendszeres szabadidős sportolásának szociális alapú
támogatás elnyerésére az Eötvös Loránd Tudományegyetem és BEAC közötti Együttműködési
Szándéknyilatkozat (ELTE/12247/1 (T-242) 2010) II.1.A. és III.2.A pontjai alapján.
I. JOGOSULTAK KÖRE
Az egyetemi hallgatók rendszeres szabadidős sportolásának szociális alapú támogatásra pályázhatnak azok
a teljes idejű, nappali képzésen tanuló, a pályázás félévében aktív státuszú hallgatók, akik
•

az ELTE-n a rendszeres szociális támogatásra 2017 / 2018 /2. félévben pályáztak és a benyújtott
pályázatuk alapján jogosultságot szereztek a rendszeres szociális támogatásra (vagyis a hivatkozott
támogatást elnyert pályázók).

II. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA
1. A pályázat benyújtásának helye
A pályázni a letölthető formanyomtatvány
(https://www.beac.hu/wp-content/uploads/2013/05/Pályázati-nyilatkozat-1-1.docx) kitöltésével és a
sport@ehok.elte.hu e-mail címre való elküldésével lehetséges a következő tárgy megjelöléssel:
NEPTUN-pályázat szoc.sport (pl.: UU0OGB-pályázat szoc.sport).
2. A pályázat benyújtásának ideje
A hallgatók a 2018. február 26. – 2018. március 5. közötti pályázati időszakban adhatják le
pályázatukat, kivételt ez alól az ELTE Savaria Egyetemi Központhoz tartozó hallgatók képeznek, akik
nem jogosultak ezen pályázat benyújtására.
A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú.
III. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
1. A pályázat révén elnyerhető támogatás
•

103 darab sportbérlet az alábbi sportágakban: aerobik, cheerleading, brazil jiu-jitsu, funkcionális
köredzés, jazz tánc, kajak/kenu, kettlebell, kick boksz, edzőterem bérlet (kondi), muay thai,
spinning, TRX, TRX-RIP trainer. Az egyes edzések időpontjai és teljes árai a
https://www.beac.hu/sportolni-szeretnek/ oldalon megtekinthetők.
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2. A pályázás menete
Pályázati időszak

• A pályázati időszak végéig (II. 2. pont: „Pályázatok benyújtásának ideje”)
a pályázó köteles leadni kérvényét.

Bírálás

• A beérkezett pályázatok a hatályos jogszabályoknak és szabályzatoknak,
illetve jelen pályázati kiírásnak megfelelően, valamint a rendszeres
szociális támogatási pályázat (annak eredménye) alapján kerülnek
elbírálásra beérkezési sorrendben.
• A pályázók a döntésről a döntés meghozatala utáni 8 napon belül
kerülnek kiértesítésre e-mailben.

Támogatás átadása

• A megítélt támogatás, vagyis a 2017 / 2018 /2 félévre szóló féléves
sportbérlet, a kiértesítés kézhezvételének napjától átvehető a BEAC
Irodájában (Budapest, XI. Bogdánfy u. 10/B., I. lépcsőház, 2. emelet). A
hallgató a bérlet átvétele során érvényes személyes okmányokkal és
Neptun-kódjával igazolja a jogosultságát.
• A megítélt támogatás a 2018. február 1-től 2018. szeptember 01-ig
tartó időszakra szól. A 2018. február 1-től vásárolt, érvényes bérletek
(2018. február és 2018. március hónapokra szóló bérletek) árát a BEAC a
támogatást elnyerőknek a pályázati eredmény alapján (50 vagy 100%-ban)
visszatéríti. A visszatérítéshez a névre szóló bérletet be kell mutatni a
BEAC Irodában (Budapest, XI. Bogdánfy u. 10/B., I. lépcsőház, 2.
emelet).

b) Adatkezelés
•

A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására a BEAC felelős
munkatársa, az ELTE EHÖK tisztségviselői, az Egyetemi Hallgatói Szociális és
Ösztöndíjbizottság tagjai és az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatok kizárólag a
leadott pályázat bírálatához, illetve feldolgozásához kerülnek felhasználásra. A személyes adatok
kezelése az ELTE Adatvédelmi, adatbiztonsági és adatkezelési szabályzata rendelkezéseinek
megfelelően zajlik.

•

A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulhat, továbbá bírósági jogorvoslattal élhet.

A tájékozódás után fennmaradó egyéb kérdésekkel, illetve speciális helyzet, a pályázathoz kapcsolódó
megjegyzés esetén az ELTE HÖK sportügyi referensét (sport@ehok.elte.hu) keressék a következő tárgy
megjelölésével: NEPTUN-kérdés szoc.sport (pl.: UU0OGB-kérdés szoc.sport)
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