Sportpálya támogatás pályázat
Pályázati kiírás
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: BME) BME Testnevelési
Központ és az Egyetemi Hallgatói Képviselet (továbbiakban: EHK) közösen pályázatot hirdet
sportpálya bérlés támogatása céljából, BME-s csapatok, csoportok (továbbiakban: Csapat) részére.
Pályázatra jogosultak köre
A pályázaton részt vehet minden olyan csapat, melynek legalább 80 %-a 2019/2020. tanév őszi
félévében, a BME nappali tagozatos aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója.
Pályázat feltételei
Pályázaton minden olyan csapat részt vehet, mely:
 hiánytalanul kitölti és időben leadja a pályázat mellékleteként közzétett taglistát,
 hiánytalanul kitölti és időben leadja a pályázat mellékleteként közzétett igénylőlapot.
Pályázni nem csak a BME sporttermeiben (BME Sportközpont, Bogdánfy utcai Sporttelep, Kármán
Tódor Kollégium, Bercsényi 28-30 Kollégium) végzett sporttevékenységgel lehet.
A támogatás időszaka 2019/2020. tanév őszi szemesztere.
A pályázathoz csatolt összes dokumentum a következőképp legyen elnevezve:
Csapat neve_az adott melléklet alapértelmezett neve_19_20_1.
Pályázat menete
Pályázni elektronikus formában, a pályázat mellékleteként közzétett nyomtatványok kitöltésével
lehetséges, melyet a BME Testnevelési Központ és az EHK közzétesz az EHK honlapján. A
mellékleteket az ütemezésben rögzített időpontig szükséges elküldeni e-mailben az
ehktitkarsag@ehk.bme.hu címre.
A pályázat legfőbb bírálási szempontjai:
 a csapat minél több embert mozgasson meg rendszeresen, az igényelt támogatás segítségével,
 a csapat elért eredményei az elmúlt 2 évben.
 a BME nappali tagozatos aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatóinak aránya
A pályázó csapatot a BME Testnevelési Központ az eredményről e-mailben értesíti.
Pályázat ütemezése
Pályázat kihirdetése

2019. szeptember 13.

Pályázat leadásának határideje és helye

2019. szeptember 22.

Pályázat eredményének kihirdetése

2019. szeptember 26.

Nem a kiírás (formai vagy tartalmi) szerint benyújtott, vagy a pályázat határidejének lejárta után
benyújtott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.
Valótlan tartalmú pályázat esetén a csapat a pályázatból való kizárással büntethető, és a BME
Testnevelési Központ fegyelmi eljárást kezdeményezhet a csapat vezetője ellen.
A pályázattal kapcsolatos kérdéseket az ehktitkarsag@ehk.bme.hu címre küldött e-mailben lehet
feltenni.
A felszólalási szándékot a pályázat elbírálása ellen az értesítéstől számított 15 napon belül az
ehktitkarsag@ehk.bme.hu címre küldött e-mailben lehet jelezni. Ezt követően e-mailben egyeztettet
személyes találkozóra kerülhet sor.
A pályázatokat a BME Testnevelési Központ az EHK együttműködésével és egyetértésével bírálja el.
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