
EGYETEMI SPORTÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT

Az ELTE Rektora és az EHÖK elnöke pályázatot hirdet a 2012/2013. tanévre

edzői és/vagy csapatszervezői

tevékenység ösztönzésére, a hallgatók sportolásának szervezettebbé tételére.

Az edzők, illetve csapatszervezők feladata:

 Csapatok toborzása az ELTE hallgatói közül
 Edzések szervezése, lebonyolítása, hirdetése
 ELTE-s csapatok versenyeztetése
 Egyetemi sportrendezvényeken való részvétel (Éjszaka Sport, Sportkampány, SportPONT, stb...) 
 Részvétel az ELTE sport vezetőképzőn és egy ELTE csapatszervezői értekezleten minden félév 

elején, valamint a sportszervezői továbbképzéseken 
 Együttműködés a Karok sportért felelős tisztségviselőivel 
 Együttműködés a sport.elte.hu szerkesztőivel és az ElteOnline sportrovatával
 Együttműködés az ELTE Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet (ESI) kijelölt 

szakoktatójával
 Együttműködés az ELTE BEAC Egyesülettel 
 Félévenkénti beszámoló készítése

A sportösztöndíjat az alábbi sportágakban lehet elnyerni (férfi és/vagy női kategóriában):

 Asztalitenisz (1 fő)
 Atlétika (1 fő)
 Extrém sport (korfball, falmászás, stb.; 2 fő)
 Harcművészetek (1 fő)
 Kerékpár, spinning (1 fő)
 Kézilabda (2 fő)
 Nagypályás labdarúgás (1 fő)
 Kispályás labdarúgás (2 fő)
 Kosárlabda (2 fő)
 Röplabda (2 fő)
 Szellemi sport (sakk, bridzs, stb.; 1 fő)
 Tenisz (2 fő)
 Tollaslabda, speedminton (2 fő)
 Triatlon/tájfutás (1 fő)
 Úszás (1 fő)
 Vízi sport/evezés (2 fő)
 Sportösztöndíjas koordinátor (1 fő)
 Egyéb (7 fő)
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A sportösztöndíj általános feltételei:

 2012/2013. tanévben aktív hallgatói jogviszony
 pályázatnak tartalmazni kell: esetleges sportszakmai végzettség, eredmények, tapasztalatok, tervezett 

tevékenység leírása,  referenciák,  igazolások;  kar  és  szak  megnevezése,  EHA kód,  elérhetőségek 
(telefon, e-mail, levelezési cím)

Kötelező az Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet által kijelölt szaktanár,sportági mentor 
keresése. Ennek hiányában nem érvényes a pályázat. Ennek  módja:  a  sportkozpont@ppk.elte.hu 
e-mail címre (Címzett: Dr. Bárdos György, ESI intézetigazgató; Tárgy: Sportösztöndíj ) egy levelet  
kell  küldeni.  A  pályázathoz  Dr.   Bárdos  György  válaszlevelét  kell  csatolni,  amelyben  megnevezi  a  
sportághoz kiosztott mentor személyét.  Az ösztöndíj elnyerését követően kell a kapcsolatot felvenni a  
kijelölt oktatóval. 

A sportösztöndíj mértéke: 80.000,- Ft/szemeszter

A pályázat benyújtásának határideje:

 2012. május 15. 
 Elektronikusan a sport@ehok.elte.hu címre

További információk:
 ELTE EHÖK iroda (1052 Budapest, Gerlóczy utca 11.) 381-2356; H-P: 9-15 h; http://ehok.elte.hu
 Az esetleges kérdéseket a sport@ehok.elte.hu címre várjuk 

Budapest, 2012. április 16.

Dr. Seifert Tibor s.k     Kalina Gergely s.k.
                      Hallgatói ügyekért felelős     EHÖK elnök
                            rektori főbiztos
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