A Legjótékonyabb Iskola Díj felhívás
Pályázati felhívás a 2017. évi tavaszi félévre Legjótékonyabb Iskola Díj elnyerésére
Kategóriák:
Jótékonyság típusa szerint:
 műanyag kupakgyűjtés
 ruha- és játékgyűjtés
 IKSZ teljesítése a civil szférában
 jótékonysági sportrendezvényeken való részvétel
Nevezők szerint:
 osztály vagy iskola
I.

A felhívás háttere

Az OPÁL Tehetséggondozó Alapítvány által megalapított Legjótékonyabb Iskola Díj célja a diákok
motiválása a segítségnyújtásra és a társadalmi felelősségvállalás erősítése. A pályázat legfőbb célja, hogy a
diákok együtt, közös erővel küzdjenek egy jó célért, és egymásért.
II.

A pályázat menete

Pályázni lehet:
 a fent megjelölt kategóriákban
 osztály vagy iskolaszinten
 a megadott jelentkezési űrlap kitöltésével
A jelentkezés formája:
 kitöltött jelentkezési űrlap elküldése elektronikus úton az opalalapitvany@gmail.com e-mail címre
 vagy kitöltött jelentkezési űrlap elküldése postai úton a 1172. Budapest, XVI. u. 9. vagy 3300. Eger,
Almagyar utca 8. ¼ címre
Jelentkezés határideje:
 2017. 03. 10. (péntek)
 a jelentkezés elfogadásáról a jelentkezők legkésőbb 2017. 03. 11-ig e-mailben tájékoztatást kapnak
 a Díj elnyerésére a jelentkezés beadását követően 2017. június 2-áig (péntek) van lehetőség
III.

A Legjótékonyabb Iskola Díj elnyerésének menete

A kitöltött jelentkezési lap beérkezését követően mindenki a nevezési kategóriának megfelelő tájékoztatást
kap.
A kupak-, játék- és ruhagyűjtések esetében előre egyezetett időpontban, legfeljebb havi rendszerességgel
lehet átadni az összegyűjtött tárgyakat.
Az IKSZ teljesítésére Alapítványunk is lehetőséget biztosít, melynek paramétereiről az
http://opaltehetseg.hu/?page_id=408 oldalon kaphatnak bővebb tájékoztatást. Ezen felül más civil
szervezeteknél eltöltött Közösségi Szolgálatról szóló igazolást is elfogadunk, de csak a kibocsátó
szervezettől származó hiteles okmányt, vagy annak elektronikusan továbbított változatát áll módunkban
elfogadni.
Jótékonysági sportrendezvényeink időszakos jelleggel kerülnek megrendezésre. Ezek futóversenyek,
teljesítmény- és biciklis túrák lehetnek. Ezek időpontjairól és feltételeiről a válasz e-mailben kaphatnak
bővebb tájékoztatást.

IV.





Díjak
Minden jelentkező oklevelet kap.
Az iskolák közti Díj nyertese minden kategóriában tárgyi jutalomban részesül.
Az osztályok közti Díj nyertese minden kategóriában serleget kap.
A nyertesek listája megjelenik ezen felül közösségi oldalainkon és honlapunkon.

További információ az opalalapitvany@gmail.com e-mail címen vagy a 30/495-7150-es telefonszámon
kérhető.
Sok sikert kívánunk minden résztvevőnek!

