Pro Talentis
Universitatis Alapítvány
KIVÁLÓ SPORTOLÓ
PÁLYÁZAT
Kosárlabdázóknak
Az SZTE Tehetségpont a Pro Talentis Universitatis Alapítvánnyal együttműködve

pályázatot hirdet
az Szegedi Tudományegyetem bármely képzésében
nappali tagozaton tanulmányokat folytató,
kiváló sportteljesítménnyel rendelkező
kosárlabdázóknak. a 2012/2013 tanévre.

A pályázat benyújtásának feltételei és az ösztöndíjra
jogosultak köre:


Aktív hallgatói jogviszony megléte a pályázat benyújtásakor és a támogatás
folyósításakor
 SZTE Tehetségpont tagság: előzetes regisztráció az SZTE Tehetségpont
honlapján (www.sztehetseg.hu)
 Jó tanulmányi eredmény
 A pályázó hallgató az SZTE nevét viselő egyesületben, szakosztályban
sportol, heti rendszerességgel részt vesz az egyesület, szakosztály
munkájában.

Az ösztöndíj mértéke: 120.000,-Ft/hó ösztöndíj-támogatás

A pályázat benyújtásának módja:
A portálon keresztül benyújtott űrlapon túl, az alábbi adatlap és az alábbiakban
felsorolt mellékleteket személyesen, az SZTE Tehetségpont Irodában kell
leadni.
 Pályázati adatlap
 HSZI által kiállított aktív hallgatói jogviszony igazolás
 Egyesület, szakosztály vezetőjének írásbeli támogató nyilatkozata
 Korábbi versenyeredmények igazolása

A pályázatok benyújtási határideje: 2012. szeptember 15.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2012. szeptember 20.
A pályázat eredményéről legkésőbb 2012.szeptember 30. napjáig megküldött email-ben tájékoztatjuk a pályázókat.
A pályázati anyagot zárt A4-es borítékban, személyesen az SZTE Tehetségpont
Irodában kell beadni
Cím: SZTE Tehetségpont Iroda, Honvéd tér 6. földszint 34. (Megközelíthető a

Vitéz u. 17. felöl)

Figyelem! A felsorolt mellékletek leadásának elmulasztása esetén a pályázat
nem érvényes!
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás Szarvas Kata koordinátortól
kérhető telefonon (544-696), e-mailben (szarvas.kata@rekt.u-szeged.hu), illetve
személyesen a fenti címen.
Prof. Badó Attila
Pro Talentis Universitatis Alapítvány kuratóriumi elnöke

Pályázati adatlap
Pro Talentis Universitatis Alapítvány
Kiváló Sportoló Pályázat

NÉV:

EHA KÓD:
FELHASZNÁLÓNÉV:
E-MAIL CÍM:
SZÜLETÉSI DÁTUM:
LEVELEZÉSI CÍM:
TELEFONSZÁM:
KAR:
SZAK:
ÉVFOLYAM:
KÉPZÉS TÍPUSA:
EGYESÜLET,
SZAKOSZTÁLY
MEGNEVEZÉSE:
VEZETŐJÉNEK NEVE,

Telefonszáma, email címe:
BANK
MEGNEVEZÉSE &
BANKSZÁMLASZÁM:
A pályázati kiírásban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek tartom.
Kelt: ………………………………………………………..
……………………………………
aláírás
Aláírásommal igazolom, hogy a pályázatban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul
veszem, hogy az általam megadott adatok (pl. tanulmányi átlag, eredmények) ellenőrzésre kerülnek és
amennyiben abban valótlan adatok szerepelnek, a pályázatom érvénytelen. Továbbá, hozzájárulok
ahhoz, hogy az SZTE Tehetségpont az adataimat kezelje, adatbázisba rögzítse, valamint a pályázat
elnyerése esetén nyilvánosságra hozza, eredményeimet közzétegye az SZTE Tehetségpont portálján.

