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Pályázat EFOTT Fesztiválon való megjelenésre 

 
Pályázati kiírás 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: BME) Egyetemi Hallgatói 
Képviselete (továbbiakban: EHK) pályázatot hirdet a BME hallgatói részére az EFOTT Fesztiválon 
való megjelenésre. 

A fesztivál időpontja: 2021. augusztus 11-14. 

A fesztivál helyszíne: Velencei-tó 

 

1.  A pályázat célja 

A pályázatra olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik vállalják az EFOTT Fesztiválon a BME jobb 
megismertetése, bemutatása és az egyetemi szolgáltatások népszerűsítése céljából szervezett 
programok lebonyolítását a fesztivál Civil tér elnevezésű rendezvényének keretein belül.   

 

2.  Pályázat követelményei 

Pályázni az adatlapon kijelölt időtartamokra lehet. Egy napra a beérkező pályázatok függvényében 
lehetőség szerint egy hallgató legfeljebb 4 órára kerül beosztásra. A pályázat nyerteseitől az alábbi 
feladatokat várjuk el: 

 Az elnyert időpontokban pontos, az Egyetemhez méltó megfelelő megjelenés; 

 Az EHK által összeállított program aktív lebonyolítása; 

 Lehetőségekhez mérten minél több résztvevő bevonása a programokba; 

 Az Egyetem és a Hallgatói Önkormányzat promotálása, nyereményjátékok levezetése. 

 A kihelyezett eszközök összeállítása, felügyelete, őrzése, állapotának megóvása, a rendezvény 
zárásakor elzárása.  

Amennyiben a hallgató nem teljesíti a fentieket, 2 éven keresztül kitiltásra kerül a pályázás alól. 

A nyertes pályázónak alá kell írnia egy megállapodást az Egyetemi Hallgatói Képviselettel, amiben 
vállalja a 2. pontban leírtakat.    
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3.  Biztosított infrastruktúra 

Sikeres pályázó részére egy darab napi jegyet (az adott napra, egész hetes beosztás esetén heti bérletet 
és kempingjegyet), valamint a dolgozói étkezés igénybevételi lehetőségét biztosítjuk.  

 

4.  Pályázat leadása 

A pályázatok benyújtása kizárólag elektronikusan történhet, a kitöltött adatlap visszaküldésével az 
alábbi címre: elnok@bmeehk.hu. 

A pályázat beadásának határideje: 2021. május 31. 23:59. 

Nem megfelelő formátumban, vagy határidőn túl beérkező pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. 
A pályázat elbírálásánál előnyben részesítjük azokat a pályázókat, akik több időpontra pályáznak. 

 

 

 

Budapest, 2021. május 

Egyetemi Hallgatói Képviselet 

 

 


