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cimti projekt keret6ben

Hallgat6i sportiisztiindij program a NyiregrhiziEgyetem kiiz6pszinten sportol6
(meryei bajnoksr[g, MEFOB, SHS) hailgat6i r6sz6re.

PALYAZATI FELHIVAS

A Nyiregyhazi Egyetem piiyizatot hirdet a Nyiregyhazi Egyetem aktfvan sportol6 hallgat6i
szitmina.

Tudnival6 k a phly inat benyrij t isilhozz

- Apilyaz6 aNyiregyhaziEgyetemen aktiv strltuszf hallgat6i jogviszonnyal rendelkezik.
- Nyiregyh6zi Egyetemi Sportegyestilet igazolt sportol6ja, aki rendszeres edz6smunk6t v6gez
6s bajnoks6g6ban, versenyrendszer6ben rendszeresen szerepel, vagy olyan kiils6
sportegyesiiletben igazolt versenyz6 aki sportteljesftmdny6vel hozzi$rlrul a Nyiregyhrizi
Egyetem hfrnev6hez a kiilcinb6z6 egyetemi 6s f6iskolai szintii versenyeken (MEFoB, sHS).
- Apiilyazat id<itartama:2018/2019-es tandv I. f6l6ve.

- A pillydzati 6sszeg: 50.000 Ft/fdl6vlfo. Az adott f6l6we be6rkez6 pdlyiy2atokkriztil 10 fci
t6mogathat6 azonos m6rt6kben.

A pdlyinatot a mell6kelt pilyazati adatlap pontos kitrilt6sdvel lehet benyfjtani, amelynek
tartalmaztia kell a hallgat6 sport6g6t 6s a bajnoki rendszert, ahol szerepel.

A pdlyiaat mell6kletek6nt a hallgat6i jogvisz ony igazolitst 6s sportegyestileti tagsdgdt igazol6
iratot a pdlyazonak csatolnia kell.

*Al'frdsommal hozzdiSrulg( thhoz, .hogy a Nyiregyhdzi Egyetem - az informdci6s onrendetkez1si jogr6l 6s azinforml.ci6szaba-dsdgr6t sz6t6, 2011. 6vi ekn. tgqreny'liiyediLiiZilrc*t - a jeren rendezv6nyen r6tam k*szijtt fot6kata proiektben etdirt kdtelezd nyitvi5noss1g biztositdsa teUZbilioiuiiZ'i n6l<atiiiias*atnrru.'
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Hallgat6i sportiisztiindij program a NyfregrhfziEryetem kiiz6pszinten sportol6 (meryei
bajnoksrlg, MEFOB, SHS) hallgatt6i r6sz6re.

Apiiyiuatokat Hegedtis Ferenc fiiiskolai docens, mentorprogrartvezetl rdszdre I p6ldrinyban

kinyomtatva, aliliwa (Nyfregyh6zi Egyetem, Testnevel6s 6s Sporttudom6nyi Intlzet 009-es

iroda) 6s elektronikus formiiban (hegedus.ferenc@nye.hu) is meg kell kiildeni.

Apiiyinatok beadrflsi hatirideje: 2018. okt6ber. 18. 16:00

A hatarid6 ufin, nem megfelel6 form6tumban 6rkezett, pontatlanul kit6lt0tt phlyiaatok

elbinll6s n6lktil kizirixa keriilnek.

A be6rkezett piiyinatok elbirflisa: 2018. okt6ber 26.

A pillyazat benyujt6s6val a piiyin6 hallgat6 kdtelezettsdget v6llal arra, hogy a sport6g6ban

rendszeres felk6sztil6sen vesz rdszt, melyet a sport6gi edz6snapl6val 6s a

versenyeken/m6rk6z6seken k6sztilt jegyz6k<inyvek masolat6val igazolni kciteles.

A pilyazatok elbir6l6siit a Testnevel6s 6s Sporttudominyi Intlzet igazgatlja 6ltal kijeldlt 4

tagri bizotts 6ga v 6gzi.

A pdly{zatok elbir6lasi szempontjai:

Az egyetemi sportegyestiletben (NYESE) vegzett sporttev6kenysdg.

A MEFOB-on 6s azilgazati versenyeken el6rt eredm6ny.

Az egyetem hirnev6t ndvel6, orsz6gos vagy nemzetkdzi szinten el6rt eredm6ny.

Nyiregyh6za, 2018. okt6ber 1.

P6sztorn6 dr. Batta KLlra

alprojektvezet6

*Al1irdsommal hozzdjdrulok ahhoz, hogy a Nyiregyhdzi Egyetem - az inform6ci6s 1nrendelkez1si jogrol 6s az
informdci1szabadsdgr6l szdl6, 2011. 6vi CXfi. tdrvdny figyelembevdtelivel - a jelen rendezvdnyen r6lam kdsztllt fot6kat
a projektben eldirt k1telez6 nyilvdnossdg biztosltdsa c6ljdb6l korlStozds ndlktil felhaszn1lhassa.
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cimii proj ekt keretdben

Hallgat6i sportiisztiindij program a NyiregyhiziEryetem kiiz6pszinten sportol6
(meryei bajnoksig, MEFOB, SHS) hallgat6i r6sz6re

Ap6lyin6 adatai:

Ap6lyaz6 neve, NEPTUN k6dja:

A pdly az5 szakj a, 6vfolyama :

A pdly az6 sporttev6kenysdge :

El6rhet6s6gek:

Telefonsziim:

E-mail cfm:

Cime:

A sportol6 bajnoki osztfulya:

A pdiy 5r;6 sporttev6kenys6g6nek rdvid bemutatf sa :

Apiiyhzat leadisi hatirideje: 2018. okt6ber 18.

A pilyazatokat Heged0s Ferenc foiskolai docens, mentorprograrn vezet6 rdszdre I p6tdrinyban kinyomtatva,
alfuiwa (Nyfregyhazi Egyetem, Testnevel6s 6s Sporffudomrinyi Intezet 009-es iroda) 6s elektronikus formdban
(hegedus.ferenc@nye.hu) is meg kell ktldeni.

Nyiregyhrlza,20-. h6 _. nap

*AlSirSsommal hozzdjdrulok ahhoz, hogy a Nyiregyhdzi Egyetem - az inform6ci6s \nrendelkez6si jogr1t 6s az informdci6szabadsdgr6l sz6t
2011.6vi CXfi. firvdny figyelembevdtel1vel - a jelen rendezvdnyen r6lam k1szlt fot6kat a projektben el6irt kdtelezd nyilvdnosse
biztositdsa cdljd b6l korlitozds ndl k1l fel hasznd I hassa.
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