2022. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
1. A pályázat kiírója
Név: Zarnócz András Alapítvány
Székhely: 6000 Kecskemét, Budai utca 29.
Nyilvántartási szám: Pk. 60225/2006., Kecskeméti Törvényszék
Adószám: 18369779103
Honlap:www.zarnoczalapitvany.hu
2. A támogatás célja
A Zarnócz András Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a pályázattal olyan fiatalok
tanulmányait, szakmai fejlődését és erkölcsi nevelését kívánja támogatni, akik felelősséget
vállalnak a közösségért, a környezetükben élő emberekért, magukénak vallják az ökumenikus
keresztény erkölcsi értékrendet. Szakmai és magánéletükben törekednek ezen értékek
megvalósítására és mások felé való közvetítésére, valamint a magyarság kulturális értékeinek
megtartása iránt tevékeny szerepet vállalnak.
3. Pályázók köre
A pályázaton olyan diákok vehetnek részt, akik 16. életévüket betöltötték, és a Kecskeméti
Református Gimnáziumban, vagy a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégiumban folytatnak
tanulmányokat, illetve akik határon túli magyar ajkú fiatalok (Magyarország Öröme Program), és
az ösztöndíj céljának megfelelő értékeket magukénak vallják.
4. Pályázati feltételek
/1. Pályázat tartalmi követelményei
A pályázónak a támogatás elnyeréséhez be kell nyújtania
- egy táblázatos (amerikai típusú) önéletrajzot, kitérve különösen az alábbiakra:
1. iskola, oktatási intézmény
2. tanulmányi és/vagy kutatási tevékenységek, kutatási téma és érdeklődés
3. publikáció, dolgozat, cikk, stb: szóbeli/ írásbeli / interneten található
4. előadások
5. társadalmi és közéleti tevékenységek
6. hobbi, szabadidős tevékenységek
- egy esszét minimum 2, maximum 5 oldal terjedelemben arról, hogy
- miként éli a mindennapjait,
- mi foglalkoztatja jelenleg,
- milyen tulajdonságokkal (pozitív és negatív) jellemezné magát, és
- miért érdemes az Alapítvány támogatására.
- egy nyilatkozatot az elnyert összeg tervezett felhasználásáról (pontosan mire fordítaná, miért tartja
ezt fontosnak; elvárás, hogy a pályázó személyesen használja fel a pályázat összegét, annak más
személy/szervezet részére történő továbbadását az Alapítvány nem támogatja),

- egy olyan személytől származó ajánlást, aki jól ismeri a pályázót (intézményvezető, diák
önkormányzat vezető, oktató, lelki vezető, mentor, stb.). Az ajánlást adó személy nem lehet a
pályázó közeli hozzátartozója.
/2. Benyújtási határidő
A pályázat postára adásának határideje legkésőbb 2022. március 25. péntek

/3. Beküldési cím

Zarnócz András Alapítvány
Kecskemét
Budai utca 29.
6000
/4. Formai követelmények
-

2 példányban benyújtott pályázat (4/1.pont)
1 példányban, hiánytalanul kitöltött Pályázati adatlap (ld. alább, továbbá letölthető
az Alapítvány honlapjáról)

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a Pályázó a hiánytalanul kitöltött és aláírt
Pályázati adatlapot a többi pályázati anyaggal együtt határidőn belül eljuttassa a
pályázati kiírásban megjelölt beküldési címre. Amennyiben a pályázat határidőn túl, vagy
hiányosan érkezik meg, abban az esetben az Alapítvány a pályázatot nem fogadja be.
Ez alól kivételt képez az ajánlás hiánya, amelynek a hiánypótlását a pályázó a benyújtási
határidőt követő 5 munkanapon belül jogosult teljesíteni. Amennyiben a pályázó a hiányt
nem pótolja, az Alapítvány a pályázatot nem fogadja be.
Az Alapítvány ezúton kijelenti, hogy pályázati anyagot nem küld vissza, és
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázati anyagban foglalt adatokat csak a pályázat
célja megvalósításának megfelelő mértékben kezeli, azokat harmadik személynek nem
adja ki, és nem hozza nyilvánosságra. Pályázó tudomásul veszi, hogy a díjazottak nevét
az Alapítvány nyilvánosságra hozhatja.
5. Támogatás
A támogatás elnyerésére a 2. pontban megjelölt intézmények mindegyikéből egy-egy pályázó
jogosult. A pályázat értékelésének szempontjai: a pályázó személyisége, tevékenysége, és a
pályázat célja közötti összhang.
A támogatás mértéke személyenként 100 000 Ft, azaz egyszázezer forint.
A beérkező pályázatokat az Alapítvány Ösztöndíjbizottsága véleményezi, és javaslatot tesz a
Kuratóriumnak, amely a pályázatokat kizárólagos hatáskörében elbírálja és kijelöli a juttatásban
részesülőket.
Az elbírálás határideje: 2022. május 10.

Az elbírálás eredményéről elektronikus úton kapnak értesítést a pályázók, a nyertes pályázatot
benyújtókat az Alapítvány postán küldött levélben tájékoztatja a díjátadás pontos időpontjáról és
helyszínéről. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatokat intézményenként, illetve
összességében is eredménytelenné nyilvánítsa.

Kecskemét, 2022. február 04.

PÁLYÁZATI ADATLAP
A pályázó adatai
Név:
Anyja neve:
Születési hely / idő:
Lakcím:
Értesítési cím:
Telefonszám:
E-mail cím:
Iskolája neve:
Iskola címe:
Iskolai osztálya:
A pályázó törvényes képviselőjének adatai 1
Név:
Születéskori név:
Születési hely / idő:
Lakcím:
Telefonszám:
E-mail cím:
Alulírott kijelentem, hogy a Zarnócz András Alapítvány pályázati kiírásban foglalt feltételeket
megismertem, azokat tudomásul veszem, illetve elfogadom. Jelen adatlap aláírásával kifejezetten
hozzájárulok, hogy a Zarnócz András Alapítvány a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően
adataimat kezelje, és a pályázatra benyújtott anyagaimat kizárólagosan felhasználja. Az
adatkezelés célja a Zarnócz András Alapítvány támogatására érdemes fiatalok kiválasztása, és a
pályázaton résztvevőkkel a későbbi kapcsolattartás megvalósítása. A Zarnócz András Alapítvány a
pályázatokat a benyújtás évet követő naptári évtől számított 5 évig, a nyertes pályázók nevét az
Alapítvány működésének megszűnéséig kezeli.
A pályázó adatait kizárólag a pályázat elbírálásában résztvevő személyek – az Ösztöndíjbizottság
és a Kuratórium tagjai – ismerhetik meg.
A pályázó az adatkezeléssel kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14. §-22. §-ig terjedő szakaszaiban foglalt
jogokat gyakorolhatja, és jogorvoslati lehetőséggel élhet az adatkezeléssel kapcsolatban. Bármikor
kérheti adatai törlését, helyesbítését, zárolását, valamint tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről az
Alapítvány elérhetőségein.
Alulírott kijelentem, hogy a pályázaton való részvétel kapcsán a Zarnócz András Alapítvány részére
megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelésről szóló tájékoztatót megismertem, adataimat
önkéntesen hoztam a Zarnócz András Alapítvány tudomására, és hozzájárulok ahhoz, hogy a
Zarnócz András Alapítvány – a pályázaton történő részvétel, és azt követően a kapcsolattartás
céljából – saját, illetve képviseltem személyes adatait – a célhoz szükséges mértékben az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezéseinek megfelelően – kezelje.
Kelt:……………………………., 2022...………………hó……nap
……………………………..
1

……………………………………

Amennyiben a pályázó kiskorú személy, a pályázati adatlapon a pályázó törvényes képviselőjének adatait is
meg kell adni, illetve az adatlapot a pályázó törvényes képviselőjének is alá kell írnia!

Pályázó aláírása

Törvényes képviselő aláírása

