Pályázat
Oroszlány Város Önkormányzata által adományozható
„Jó tanuló, jó sportoló”
elismerő cím elnyerésére
A pályázat célja:
 a tanulóifjúság ösztönzése, a szellemi és fizikai képességek folyamatos fejlesztése,
 a fair play szellemének ápolása,
 az eredményes tanulásra és magasabb szintű sportolásra való biztatás,
 az utánpótlás-nevelés célkitűzéseinek segítése,
 a legkiválóbbak méltó elismerése.
A címre felterjeszthetőek:
 azok az oroszlányban élő, alapfokú és középfokú közoktatási intézmények nappali
tagozatos tanulói, akik oroszlányi sportszervezet keretei között sportolnak és a
tanulmányi, valamint sporteredményeik alapján kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.
A 2018/2019-es tanévben:
 az általános iskola 1. évfolyamán kiválóan megfeleltek, a 2-8. évfolyamán 4,5 vagy annál
magasabb, középiskolában 4,2 vagy annál magasabb tanulmányi eredményt értek el,
 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. között az Magyar Diáksport Szövetség, illetve a
sportági szakszövetségek által kiírt hazai országos és diákolimpiai versenyeken eredményesen
szerepeltek (egyéni vagy csapat: 1-6. helyezés),
 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. között nemzetközi versenyen eredményesen
szerepeltek (egyéni vagy csapat: 1-6. helyezés). A bírálatnál nemzetközi versenynek csak az
Olimpia, VB, EB, Világ- és Európa-kupa, korosztályos VB, EB és a Középiskolás
Világjátékok fogadhatóak el, az egyéb nemzetközi versenyek nem.
A pályázatok elbírálásánál csak az országos szervek, illetve szervezetek a Magyar Diáksport
Szövetség, a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége és az Országos Sportági Szövetségek által
hitelesített versenyeredmények értékelhetők.
A pályázatot a pályázati adatlapon megfogalmazott szempontok alapján 2019. október 7-ig kérjük
beküldeni a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinetének, mellékelve a 2018/2019-os tanév tanulmányi
értesítőjének fénymásolatát.
Az elismerés átadására 2019. novemberében kerül sor. Az elismerésben részesülők közvetlenül
kapnak meghívót az ünnepségre.
Oroszlány, 2019. szeptember 17.

PÁLYÁZATI ADATLAP
Oroszlány Város Önkormányzata által adományozott
„jó tanuló, jó sportoló” cím elnyerésére
Név:
Pontos lakcím, telefonszám:
Születési hely, idő:
Tanulmányi átlag:
Sportág megnevezése:
Sportegyesület neve, címe:
Edző neve, címe, telefonszáma:
Iskola neve, címe:

Testnevelő tanár neve, címe, telefonszáma:

A pályázó legjobb hazai eredménye:
A pályázó legjobb nemzetközi eredménye:
Az eredményeket az adott sportág szakszövetségével hitelesítve kérjük dokumentálni!
Oroszlány, 2019. ……………………….
P. H.

______________________________
intézményvezető

Pályázóként a személyes adatainak a pályázati eljárás során történő felhasználásához hozzájárulok.
______________________________
tanuló
________________________________
edző

______________________________
testnevelő
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