SzékelyKapuk-ZöldKapuk
Közép-Európai Ökocivilizációs Játékok 2018/19
CEECD – EMF Alapítvány, H-6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 29. III. em. 304., info@szekely-kapuk.hu

PÁLYÁZATI ADATLAP – 2018/2019-M
Sokszorozói pályázat határideje 2018 október 10.
További csapatoknak beküldendő legkésőbb 2018. október 31-ig az info@szekely-kapuk.hu címre.
Kérjük, az adatokat pontosan töltse ki! A kitöltés történhet géppel: helyben kinyomtatva, pecséttel / aláírással ellátva, szkennelve EMAILBEN visszaküldeni.

A pályázati kiírás ismeretében intézményünk támogatja azokat a pedagógusokat, akik csoportjukkal be szeretnének nevezni a
„SzékelyKapuk-ZöldKapuk” játékba!
A pályázó intézmény/szervezet neve: .............................................................................................................................................
Postai címe: .....................................................................................................................................................................................
Számlaigény esetén számlázási név és cím: ...................................................................................................................................
............................................................................................................... Adószám: .........................................................................
Intézmény vezetőjének neve: ............................................................... Email címe: ....................................................................
Mobilszáma: ....................................................................................................................................................................................

I. csoport nevezése
Pedagógus neve: ..............................................................................................................................................................................
Email címe: ......................................................................................................................................................................................
Mobilszáma: ....................................................................................................................................................................................
A csapat neve: .................................................................................................................................................................................
Létszáma (max. 12 fő + csop.vez.): ...................................... Átlagos életkor: ..............................................................................
Kategória:
 Kezdő
 Mentorált Kezdő
 Haladó
 Mentor
 Sokszorozó mentor
Pontverseny:
 Betlehemezés  Ökológia
Mentorált csapatoknál mentorának neve: .....................................................................................................................................
II. csoport nevezése (csak abban az esetben kell kitölteni, ha az intézmény/közösség két csapattal kíván nevezni)
Pedagógus neve: ..............................................................................................................................................................................
Email címe: ......................................................................................................................................................................................
Mobilszáma: ....................................................................................................................................................................................
A csapat neve: .................................................................................................................................................................................
Létszáma (max. 12 fő + csop.vez.): ...................................... Átlagos életkor: ..............................................................................
Kategória:
 Kezdő
 Mentorált Kezdő
 Haladó
 Mentor
 Sokszorozó mentor
Pontverseny:
 Betlehemezés  Ökológia
Mentorált csapatoknál mentorának neve: .....................................................................................................................................
Figyelem: Az egész program koordinációja az itt megadott email-címeken, internetes kapcsolattartás útján történik! A

megadott adatok változásról azonnali tájékoztatást adunk, ill. kérünk!
CSATOLANDÓ a pályázati díj befizetését igazoló szelvény másolata (8.000 Ft/csapat, külföldieknek 25€/csapat) Az

utalás/postai csekk KÖZLEMÉNYÉBEN tüntessék fel a csapat/csoportvezető/település nevét, pl. CsillagNémethBudapest!
FIGYELEM: Kizárólag utalást tudunk fogadni, készpénzt nem áll módunkban átvenni, sem számlát kiállítani róla!
Magyarországi HUF utalás/ befizetés esetén: EMF-Alapítvány, 10 70 04 33 – 48 96 59 07 – 51 10 00 05
Külföldi € utalás/ befizetés esetén: EMF-Alapítvány, (HU04) 10 70 04 33 – 48 96 59 07 – 50 00 00 05
Banki adatok: CIB Bank Zrt., BIC (Swift) kód: CIBHHUHB
Kelt: ........................................................................... 2018. ............................. hó .......... nap
P.H.
_______________________________________________
Intézményvezető / Közösségvezető
10 ÉV: 10 000 diák az ADRIÁN, 2.000 diák dél-alföldi kiránduláson, 200 diák a Parlamentben, 80 diák a brüsszeli Európa Parlamentben, 30 diák a Vatikánban

