BME Sportösztöndíj 2014
Pályázati felhívás
Az Egyetemi Hallgatói Képviselet (továbbiakban: EHK) ösztöndíj pályázatot ír ki, melyben a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (továbbiakban: Egyetem) tanuló,
kiemelkedő sporttevékenységet végző hallgatókat részesíti támogatásban.
Pályázhat minden a BME-n nappali képzésben résztvevő, az Egyetemmel a 2014/15-ös tanév
őszi félévében aktív hallgatói jogviszonyban álló hallgató, aki az adott időszakban (2013.
október 22 -2014. október 22.) nemzetközi, országos, régiós vagy egyetemi szinten kiemelkedő
sporteredményt ért el.
Az elbírálás során az alábbi versenyeken elért egyéni- vagy csapateredményeket vesszük
figyelembe az alábbi pontintervallumoknak megfelelően:
1. Olimpia és világbajnokság (egyéni/csapat)

150-500 pont

2. Európa bajnokság, világkupa, UNIVERSIADE (egyéni/csapat)

100-400 pont

3. Korosztályos világ – és Európa bajnokság (egyéni/csapat)

100-200 pont

4. Magyar bajnokság, nemzetközi verseny (egyéni/csapat)

100-180 pont

5. MEFOB, korosztályos országos bajnokság (egyéni/csapat)

70-150 pont

6. Országos és regionális verseny, Universitas (egyéni/csapat)

20-80 pont

7. Egyéb versenyek (egyéni/csapat)
A nem olimpiai sportágakban elért eredmények 50%-os pontértékkel vehetők figyelembe. A
sportágak besorolásánál a Magyar Olimpiai Bizottság állásfoglalása az irányadó.
Amennyiben a hallgató több versenyeredményt igazol, abban az esetben a legnagyobb
pontszámot érő eredményt veszi figyelembe a bíráló bizottság. Azok a hallgatók, akik az 1-4.
kategóriákba tartozó eredményt értek el és igazolják, hogy a MEFOB rendezvényein is
képviselték az Egyetem színeit, a bírálás során plusz pontokban részesülnek.

A pályázathoz csatolni kell:


hiánytalanul kitöltött adatlapot;



a szakosztály vezetőjének ajánlását pecséttel;



valamint igazolását az elért sporttevékenység(ek)ről, melyeket adhat a szakszövetség,
a sportegyesület vagy a BME Testnevelési Központja.

A pályázat beadási helye és határideje:
2014. október 22. (szerda) 15:00,
EHK iroda (BME K ép. 1. emelt 61. ajtó)
A pályázatokat fogadási időben lehet leadni Encsy Orsolya irodavezetőnél
Valótlan tartalmú igazolás esetén a hallgató a pályázatból való kizárással büntethető és
fegyelmi tárgyalás indul ellene. Nem a kiírás szerint, vagy a pályázat határidejének lejárta
után benyújtott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.
A pályázatokat az EHK a Testnevelési Központtal együtt bírálja el. Az odaítélő bizottság
tagjai a pályázaton pénzbeli jutalomban nem részesülhetnek. Felszólalási szándékot a pályázat
eredményével szemben az értesítéstől számított 15 napon belül a palyazat@sc.bme.hu címre
küldött e-mailben lehet jelezni, ezt követően előre egyeztetett időpontban személyes találkozóra
kerülhet sor.
Budapest, 2014. szeptember 25.

