
Tisztelt Intézményvezetők! Tisztelt Pedagógusok! 

A Nagy Sportágválasztó és a Nagy Hangszerválasztó országos esszépályázatot írt 

ki "A családom, a szponzorom" címmel, 10-18 éves gyermekeknek. 

A fogalmazásokban, esszékben a pályázók saját szavaikkal mutathatják be  azt a 

támogatást, amit sportolásukhoz, művészeti nevelésükhöz családtagjaik 

biztosítanak számukra. Az írásokban egyben kifejezhetik hálájukat családjuknak, 

akik valójában a legnagyobb szponzoruk.  Itt a lehetőség, hogy a fiatalok nyilvános 

köszönetet mondjanak családjuknak, szüleiknek, akik a biztos hátteret jelentik 

számukra! 

Pályázati díj nincs! Díjak: az erkölcsi elismerés mellett, értékes ajándékok. A 

pályázat benyújtási határideje: 2014. szeptember 10. 

Az eredményhirdetésre a 2014. szeptember 19-20-i, XV. Budapesti Nagy 

Sportágválasztón kerül sor. 

Amennyiben egyetértenek vele, nagyon megköszönnénk, ha egy ajánlással 

továbbítanák a pedagógus kollégák, osztályfőnökök felé felhívásunkat, javasolva, 

hogy az iskolakezdés hetében, ha lehetséges csoportosan, tanóra (pl.: 

osztályfőnöki, irodalom, erkölcstan) keretében, vagy "házi feladatként" 

írassák meg az esszéket a gyerekekkel. Hiszen a pályázat kapcsán leírt, 

összefoglalt gondolatoknak, pedagógiai, erkölcsi tanítása is van, mivel a 

családra, a szülők háttérmunkájára irányítja a figyelmüket és egy nyilvános 

köszönetet, elismerést adnak a szülőknek és természetesen maguknak a 

gyerekeknek is, illetve az adott oktatási intézménynek is, hiszen a kiemelkedő 

írások nagy publicitást kapnak majd. 

A pedagógus kollégáknak továbbítható tájékoztató anyag letölthető 

verziója: A_csaladom_a_szponzorom_tajekoztato.doc 

Részletes Pályázati felhívás: Palyazat_felhivas_reszletes.doc 

Pályázati űrlap: Palyazati_urlap.doc 

A pályázati felhívás, pályázati űrlap az alábbi linken is 

elérhető: http://www.sportagvalaszto.hu/index.php?m=14326&id=11085 

Nagyon köszönjük, ha segítenek abban, hogy minél több fiatal pályázzon e 

reményeink szerint Önök által is értékesnek tartott pályázaton! 

Természetesen magára a szeptember 19-20-i Budapesti Nagy 

Sportágválasztóra is sok szeretettel várjuk az oktatási intézmények 

bejelentkezett csoportjait, jelentkezéseket on-line vagy letölthető jelentkezési 

lap visszaküldésével várjuk. Jelentkezési lap, 

http://hklszaklap.hu/web-hkl/webgalamb/subscriber.php?download=A_csaladom_a_szponzorom_tajekoztato.doc&a=1&x=3204&y=7&z=7&dt=1409144570
http://hklszaklap.hu/web-hkl/webgalamb/subscriber.php?download=Palyazat_felhivas_reszletes.doc&a=1&x=3204&y=7&z=7&dt=1409144570
http://hklszaklap.hu/web-hkl/webgalamb/subscriber.php?download=Palyazati_urlap.doc&a=1&x=3204&y=7&z=7&dt=1409144570
http://www.sportagvalaszto.hu/index.php?m=14326&id=11085


info: http://www.sportagvalaszto.hu/index.php?m=14326&id=11269 linken 

érhető el. 

A rendezvény szeptember 19-ei napja kifejezetten az oktatási intézmények 

csoportjai számára fenntartott nap. A belépés és a közel 100 sportág 

kipróbálási lehetősége továbbra is díjmentes! 

A pályázatról és a rendezvényről további információ: www.sportagvalaszto.hu 

Szeptemberben 8 regionális helyszínen is lesz Nagy Sportágválasztó: 

Cegléd - 2014. szeptember 5-6. 

Paks - 2014. szeptember 5. 

Szentendre - 2014. szeptember 5-6. 

Szombathely - 2014. szeptember 5-6. 

Siófok - 2014. szeptember 12-13. 

Orosháza - 2014. szeptember 26-27. 

Pápa - 2014. szeptember 26-27. 

Hódmezővásárhely - 2014. szeptember 26-27. 

Szentes - 2014. szeptember 26-27. 

  

További információ: www.sportagvalaszto.hu 

Együttműködésüket megköszönve sportbaráti üdvözlettel és őszinte tisztelettel: 

  

Koós-Lukács Tímea 
kommunikációs igazgató 

Nagy Sportágválasztó - A SPORT NAPJAI 
Telefon: +36 30/221 1612 

E-mail: koos@sportagvalaszto.hu 

www.sportagvalaszto.hu 

facebook.com/sportagvalaszto 

 

http://www.sportagvalaszto.hu/index.php?m=14326&id=11269
http://www.sportagvalaszto.hu/
javascript:void();
http://www.facebook.com/sportagvalaszto

