„A TANÉV LEGEREDMÉNYESEBB VERSENYYZŐJE
ROTARY-DÍJ"
2021/2022 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Rotary Club Kisvárda pályázatot hirdet a kisvárdai középiskolák tanulói és sport csapatai
számára, „A tanév legeredményesebb versenyzője Rotary-díj" elnyerésére.
A rotary szellemiségének egyik fontos megvalósítása az átlagosnál kiemelkedőbb, általános és
speciális képességekkel rendelkező tehetséges fiatalok támogatása. A tanulók eredményeinek,
sikereinek elismerése építő, ösztönző erővel hat a tanulók szűkebb, iskolai és tágabb,
lakóhelyi környezetére egyaránt.
A Díjat középiskolánként egy pályázó tanuló vagy csapat nyeri el, aki
30.000,- Ft (azaz harmincezer forint) pénzjutalomban részesül.
A jutalmazás célja, hogy hozzájáruljunk a tanuló átlagosnál magasabb utazási, sport és
taneszköz költségeihez.
Részvételi feltételek:
- A kiírás mellékletét képező adatlap hiánytalan kitöltése és határidőn belüli benyújtása
Benyújtási határidő: 2022. április 25.
Ezt követően benyújtott pályázatot nem vesszük figyelembe az elbírálás során.
- A pályázati adatlap elektronikus formában elérhető a rotarykisvarda.eoldal.hu címen.
- Az adatlaphoz az alábbi mellékletek becsatolása szükséges: versenykiírás és oklevél
másolata (vagy a hivatalos internetes végeredmény elérhetősége).
- A pályázó kisvárdai középiskola tanulója vagy annak csapata legyen.
- A pályázó - eredményes pályázat esetén - hozzájárul a nyilvános eredményhirdetéshez,
és eredményének sajtóban való közléséhez.
- A pályázati anyag benyújtásának módja: személyesen: Puskás Géza elnök részére
átadva; postai úton az alábbi címre: RC Kisvárda, 4600 Kisvárda Várday István utca
79., elektronikusan: rotarykisvarda@gmail.com címre.
A pályázatokat hét fős bizottság bírálja el. A nyertesről a bizottság ajánlása alapján az RC
Kisvárda tagsága dönt.
Az elbírálásnál az alábbi versenyeken elért eredményeket vesszük figyelembe:
- Nemzetközi és/vagy országos sport/tanulmányi/szakmai versenyen elért helyezés.
- Megyei versenyen elért 1-6 helyezés.
- A középiskolai évek alatt elért versenyeredményeket vesszük figyelembe, amelybe a
nulladik évfolyamon elért eredményt nem számítjuk be.
Valótlan adatok feltüntetése automatikus kizárást jelent.
A díj átadására a nyertes tanuló iskolájának tanévzáró/ballagási ünnepségén, nyilvánosan
kerül sor. A díjat a Rotary Club Kisvárda elnöke adja át.
Kisvárda, 2022. április 11.
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