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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 öntevékeny körök, szakkollégiumok, 
versenycsapatok és a Hallgatói Külügyi Testület (továbbiakban: szervezetek) részére. 

A fesztivál időpontja: 2018. július 10-16. 

A fesztivál helyszíne: Velence 

 

1.  A pályázat célja 

A Fesztiválra olyan szervezetek jelentkezését várjuk, amelyek az EFOTT Fesztiválon önmaguk jobb 
megismertetése, bemutatása, saját szolgáltatásaik népszerűsítése, működésükkel kapcsolatos 
információk továbbítása céljából kívánnak megjelenni.  A Fesztivál szolgáltatási színvonalát, 
programkínálatát színesebbé, sokoldalúbbá teszik; megjelenésükkel, plusz-szolgáltatások nyújtásával és 
események szervezésével hozzásegítik a fesztivállátogatókat a szabadidejük tartalmas eltöltéséhez (ide 
tartoznak különösen a mentálhigiénés és szociális tanácsadás, játékok, sport- és szabadidős, valamint a 
fesztivál alapprogramján túlmutató kulturális programok). 

 

2.  Pályázat követelményei 

Ezen szervezetektől a megjelenés mellett elvárjuk egy vagy több olyan programötlet benyújtását, amely 
a Fesztivál minél több résztvevőjét legalább 1-1,5 órás időtartamra leköt. Ezen programokat az EHK 
jóváhagyása után a szervezet köteles a Fesztivál ideje alatt megvalósítani. A Fesztivál során a pályázati 
kiírásnak való megfelelést, valamint a Civil Tér nyitvatartási idejében való megfelelő helyszíni jelenlétet 
szervezőink ellenőrizni fogják. Amennyiben a szervezet nem teljesíti az általa leadott, és az EHK által 
elfogadott programot, 2 éven keresztül kitiltásra kerül a pályázás alól. 

A nyertes pályázóknak alá kell írniuk egy megállapodást az Egyetemi Hallgatói Képviselettel, amiben 
vállalják a 2. pontban leírtakat.    

 

3.  Biztosított infrastruktúra 

Sikeres pályázók részére maximum 2 db ingyenes heti bérletet, a megjelenéshez szükséges alapvető 
infrastruktúrát (sátor, 230 V áramellátás, külön egyeztetés alapján esetlegesen egyéb eszköz használata/ 
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ideiglenes használata), kedvezményes hetijegy vásárlási lehetőséget, 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: 2018. május 15. 23:59. 

Nem megfelelő formátumban, vagy határidőn túl beérkező pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. 

 

 

 

Budapest, 2018. május 3. 

Egyetemi Hallgatói Képviselet 

 

 


