PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a „Challenge – Tiszaug, 2012.”
közösségi sportvetélkedő sorozat
megtervezésére, kivitelezésére
és lebonyolítására

A Mini Magyarországért Alapítvány és a Tiszaugi X Games Ifjúsági és Sportcentrum
pályázatot hirdet a „Challenge – Tiszaug, 2012.”, a 2012.-es év folyamán megrendezendő
sportvetélkedő sorozat megtervezésére, kivitelezésére és lebonyolítására.
A pályázaton részt vehet minden magyar, és határon túli, és külföldi, állami- vagy
magán jellegű felsőfokú intézmény testkultúrához kapcsolódó (testnevelő tanár, személyi
edző, rekreátor, gyógytornász…) tanulmányokat folytató hallgatója, ill. hallgatói team-je.

Leadási Határidő:

2012. január 31.

Megvalósítási Határidő:

2012. május 31.

A Mini Magyarországért Közhasznú Alapítvány alapvető célkitűzései közé tartozik
gyermekek oktatása, nevelése, a magyar kultúra terjesztése, valamint ifjú tehetségek
felkarolása.
Jelen rendezvény sorozat célja, hogy a fiatalokat a testkultúra fontosságára, a mozgás
élvezetére, az egészség tudatos életmód választására ösztönözze, ráébresztve őket a közös
sport örömeire, a modern korunkban egyre inkább teret hódító, mára civilizációs betegséggé
fejlődött passzív, izolált szabadidőtöltéssel (Tv-, mozi-, házimozi nézés, internet,
számítógépes játékok) szemben. Célunk a fiatalokkal megszerettetni a tartalmas, közösségi,
problémamegoldásra és kihíváskezelésre nevelő sportélet alternatíváját. Alapítványunk
igyekszik az aktív időtöltés minél szélesebb skáláját a gyermekek elé tárni, hiszen
élményeikből, tapasztalati anyagukból születendő életstílusuk, döntéseik, egészségi- és
mentális állapotuk meghatározó jelentőséggel bírnak majdan társadalmunk egészére.
A sportvetélkedő helyszínét a Tiszaugi X Games Ifjúsági – és Sportcentrum biztosítja.
A megtervezendő sportvetélkedő lényege, hogy szellemileg- fizikailag korosztályonként
lekösse a gyermekeket, fiatalokat, igazi kihívást jelentve egyidejűleg több csapat, vagy egyéni
versenyző számára. Nagyszabású, ötletgazdag, modern stílus irányzatokat képviselő, kreatív
pályamunkákat várunk, amely a verseny feladatok révén elősegíti a fiatalok egészséges

sportéletre nevelését, gondolatébresztését; mozgalmas látványelemei révén pedig televíziós
közvetítésre is alkalmas.
A pályamunkákat a megadott határidőig beadhatják a Mini Magyarországért Alapítvány
irodájában: 1173. Budapest, Pesti út 41/c, személyesen, vagy postán; leírások, tervek
formájában, papír alapon, adathordozón, rajzon, vagy grafikán, egyértelmű magyarázatokkal
kísérve.
A pályázatokat három főből álló szakmai zsűri bírálja el, és 1-3. helyezést hirdet, úgymint:
1. díj: 500.000Ft
2. díj: 300.000Ft
3. díj: 200.000Ft
A győztes pályázó vagy győztes team, a pályázatban elnyerhető legmagasabb honorárium
mellett, elnyeri a megvalósításban való részvétel lehetőségét is, külön megállapodás szerinti
díjazás ellenében.
Tartalmas felkészülést és eredményes pályázást kívánnak, minden indulónak, a kiírók!

Bp.2011.november 16.
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