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BEAC Sportpályázat – Az egyetemi közösségért
ELTE KARI, INTÉZETI, TANSZÉKI SPORTNAPOK SZERVEZÉSÉRE

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Az BEAC pályázatot ír ki az egyetemi sport népszerűsítésének céljából, közös oktatói és hallgatói
TDK/intézeti/tanszéki sportnapok, tanár-diák mérkőzések és egyéb szabadidős programok
szervezésére.
A pályázat kiírásában együttműködő partner az ELTE Sport Kft. és a Dényi Bt.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem sportegyesülete, a BEAC pályázatot hirdet a 2018/19. tanév
tavaszi félévére hallgatói és oktatói szabadidős és sportprogramok szervezésére. A pályázat célja, hogy
forrást biztosítson az ELTE kari, intézeti dolgozói, hallgatói számára szabadidős és sportprogramok
megszervezésre.
A pályázat keretében tudományos diákköri, intézeti, tanszéki sportnapokra, tanár-diák mérkőzésekre
és egyéb szabadidős programokra lehet pályázni, melyek az ELTE sporttelepein, a BEAC
szervezésében valósulnak meg.
Három kategóriára adhatnak le pályázatot a jelentkezők.
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PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK:
1.

KATEGÓRIA
Tanár-diák mérkőzések szervezése labdarúgás, kosárlabda, röplabda sportágakban
Az 1-es kategóriára összesen 2 db pályázat kerül megszervezésre.
Választható helyszínek: Mérnök utca ELTE Sporttelep, Bogdánfy úti ELTE Sporttelep, Kőrösi
Csoma Sándor Kollégium.
Ha ezt a kategóriát választja a pályázó, akkor a tanár-diák mérkőzések szervezésére lesz
lehetősége a kiválasztott sportágban. A BEAC a nyertes pályázók számára az alábbiakat
biztosítja:
-

1,5-2 óra pályabérlés az ELTE sporttelepein (labdarúgó/ kosárlabda/ röplabda pályák)
1 db kupa/serleg a győztes csapat számára
szükséges sportfelszerelést (labda, háló, megkülönböztető mez)

2. KATEGÓRIA
Sportnap szervezése az ELTE Vízisporttelepen tudományos diákkörök, intézetek és
tanszékek számára
A 2-es kategóriára összesen 12 db pályázat kerül megszervezésre. Helyszín: ELTE
Vízisporttelep (Budapest, XXIII. Vízisport u. 48.)
Az ELTE Vízisporttelepe közvetlenül a Duna soroksári mellékágának partján található,
így adottságai révén mind a vízisportokat űzőknek, mind a víz partján pihenni,
szórakozni vágyóknak ideális. Felújított, új stéggel és megszépült környezettel
rendelkező sporttelepet zárható kerítés határolja el a víztől. A vízisporttelep nagy füves
kertje lehetőséget biztosít egyéb sportjátékok lebonyolítására is. Kialakított szalonnasütő
is található a helyszínen, így adott a lehetőség a főzéshez és az esti tábortűzhöz is!
A nyertes pályázók számára a BEAC az alábbiakat biztosítja:

-

egész napra, a pályázó csoport létszámának megfelelően 1-2 fős kajakok, 3-4
fős kenuk
egy órára sárkányhajó
a sportnap idejére a BEAC vízi sportokhoz értő oktatót, szakember biztosít
résztvevőknek
sportfelszereléseket, mentőmellényt
a Dényi Bt. felajánlásából sós/édes süteményeket

Ezt a kategóriát ajánljuk akár 30-35 fős kari/intézeti/tanszéki sportnap
lebonyolításához is.
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3. KATEGÓRIA
Sárga-túra a Budai-hegyekben.
Köszöntsék közösen egy sportos programmal a tavaszt a BEAC Sárga Teljesítménytúráján!
Május 1-jén délelőtt vághatnak neki a természet szerelmesei valamely távnak Esztergom és
Budaörs között. A távok széles választéka lehetőséget ad mindenkinek hogy megtalálja a
számára leginkább megfelelőt. Kezdőknek a Hűvösvölgy és Budaörs közötti szakaszt ajánljuk,
ami egy kényelmes öt órás séta.
A pályázat tartalmazza az elnyert csapatok nevezési díját a választott hosszúságú távon!

A Sárga-túra egy jó csapatépítő túra a Budai-hegyekben, minimum 10 fő részvételére
lehet pályázatot leadni. A BEAC 2019. május 1-én rendezi meg a Sárga-túrát. A
nyertes pályázók számára biztosítjuk a túrán való ingyenes részvételt (nevezési díjak
átvállalásával).

A pályázat elbírálásának szempontrendszere, feltételei:

-

hallgatói és oktatói közös részvétel
minél nagyobb hallgatói és oktatói létszám
ELTE hallgató jogviszony vagy ELTE munkaviszony
saját programok, új ötletek bevonása
fényképes és írásos beszámoló készítése a rendezvényt követő héten

A pályázat benyújtásának, elbírálásának határideje:

-

2019. április 25-ig folyamatosan várjuk a pályázatokat, elektronikusan a
szervezes@beac.elte.hu címre. A pályázatok folyamatosan kerülnek elbírálásra.
Pályázni kizárólag az erre a célra szolgáló űrlapon lehet.
A leadott pályázati programokat a 2019-es tanév tavaszi félévében kell
megvalósítani.
A pályázat sikeres leadásához, kérjük olvassa el a kiíráshoz tartozó
pályázati útmutatót.
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További információk:

-

BEAC Iroda (1117 Budapest Bogdánfy Ö. u. 10.) 061/209-0617, H-P: 08:30-16:30,
www.beac.hu
Javasoljuk, hogy a pályázatok megírása előtt vegyék fel a kapcsolatot a BEAC
Irodájával, az esetleges kérdéseket a szervezes@beac.elte.hu email címre várjuk

Budapest, 2019.03.29.

Dr. Hamar Imre
BEAC elnök

Simon Gábor
BEAC igazgató

BEAC Központi Iroda
1117 Budapest, Bogdánfy Ö. u. 10./B.
Telefon: 06 (1) 209-0617 E-mail: info@beac.elte.hu

