Bajnokok útja program jelentkezési feltételei, versenyszabályzata és általános tudnivalók
2018/2019 tanév
A Bajnokok Útja Alapítvány meghirdeti a budapesti és Pest megyei általános iskolák, 5.
évfolyamos osztályai számára a Bajnokok Útja Mentorprogramot a 2018/2019-es tanévre. A
pályázaton Budapest és Pest megye vonzáskörzetében található iskolák vehetnek részt.
Bajnokok útja mentorprogram
A Bajnokok Útja Alapítvány és a Coachingpoint együttműködésében az Auchan Magyarország
támogatásával jött létre a Bajnokok Útja Mentorprogram, mely a coaching-szemlélet és eszköztár
segítségével a sporton és egészséges életmódon keresztül ismerteti meg a tudatos jövőépítés
fontosságát a kisdiákokkal. A győztes osztályok számára a programon való részvétel teljesen
ingyenes.
2018 tavaszán egy széleskörű pályázati felhívás keretében az induló iskolák megadott osztályai egy
kreatív kisfilmmel pályázhatnak, melynek témája: Mit jelent a sport az osztályunk életében?
Kifejezett célunk, hogy minél több kisiskolást megmozgassunk és minél inkább ráirányítsuk a figyelmet
a sport és az egészséges életmód fontosságára.
A program második részében, a 2018 tavaszi pályázatok közül a szakmai zsűri által kiválasztott két
különböző iskola egy-egy nyertes osztálya a 2018/2019-es tanévben olyan programsorozaton vehet
részt, melyben a tanulók interaktív foglalkozások során támogatást kapnak jövőbeni céljaik
megfogalmazásához és a hozzájuk vezető út megtervezéséhez. Ami talán a legfontosabb: támogatást
kapnak ahhoz, hogy ezen a céljukhoz vezető úton hogyan tudnak végighaladni. A sportos, játékos
foglalkozásokon a Coachingpoint szakembereinek munkáját a Bajnokok Útja Alapítvánnyal
együttműködő olimpiai- és világbajnok sportolók, továbbá dietetikusok is segítik.
A program időtartama: 1 iskolai tanév/5 alkalom. A foglalkozások alkalmanként 1,5-2 óra
időtartamban, elsősorban iskolai keretek között, esetenként külső helyszíneken zajlanak.
A 2018/2019-es pályázatban két győztes iskola/osztály kerül kiválasztásra.
Részvételi feltétel
A programra azok az osztályok nevezhetnek, amelyek tanulói a 2018/19 tanévben az 5. évfolyamba
járnak. Az osztályok nevezésének és a pályázat megnyerését követően a programon való részvétel
feltétele az iskola részéről az Együttműködési nyilatkozat aláírása. Az Együttműködési nyilatkozat a
versenyszabályzat végén 1. számú mellékletként található.
A tanulók programban való részvételének feltétele továbbá a szülői hozzájáruló nyilatkozat, mely a 2.
számú mellékletként található meg a felhívás végén. Ennek kitöltése csak a pályázat megnyerése
után a programba bekerült diákok esetében szükséges.

1. Nevezési feltételek, nevezés folyamata
A versenyben azon tanulói jogviszonnyal rendelkező diákokból álló osztályok vehetnek részt, amelyek
nevezéskor a 4. évfolyamba járnak. A pályázat valamely budapesti vagy pest-megyei általános iskola
részére kerül meghirdetésre, de Budapest és Pest megye vonzáskörzetéből is érkezhet jelentkezés. A
programra teljes osztályok nevezhetnek, egyéni nevezésre nincs lehetőség. Az osztályokat az alább
megadott módon nevezhetik:
A versenyben

való

részvételhez

előzetes

regisztráció

szükséges.

A

regisztrációra

a

peter.aranyi@bajnokokutja.hu címen van lehetőség. A regisztrációval egy időben el kell küldeni az 1.
számú mellékletben található iskolai Együttműködési nyilatkozatot. Minden osztály a regisztráció
során megadott e-mail címen kap további információkat a nevezéssel és a versennyel kapcsolatban.
Az információk természetesen az esemény honlapján is elérhetők lesznek.
Kérjük a jelentkezőket, hogy fokozott figyelemmel töltsék ki az adatokat, aktív e-mail címet és pontos
telefonszámot adjanak meg!
Az adatkezelést a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírásoknak, így különösen az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően
kezeljük.
A regisztráció során megadott adatokat kizárólag saját adatbázisunkból, a Természettudományi
Versenyhez használjuk fel, ezt harmadik személynek nem adjuk át.
A nevezés határideje: 2018. május 20.
2. Pályázat
A nevezett osztályoknak egy kisfilmet kell készíteni, melyben megmutatják, hogy mit jelent
osztályközösségük számára a sport.
A kisfilm technikai paraméterei:



A film időtartama maximum 3 perc



A film formátuma: mp4, AVI



A film jogsértő tartalmat ne tartalmazzon (A szervezők nem vállalnak felelősséget a beküldött
tartalmakért).

A pályázat időpontja:
Nevezési lehetőség

2018. május 20.

Pályázati anyag (kisfilm) feltöltése

2018. május 25.

Eredményhirdetés

2018. május 31.

3. Pályázat elbírálása

A beérkező pályaműveket egy szakmai és társadalmi zsűri bírálja el, melynek tagjai a Bajnokok útja
Alapítvány, Coachingpoint, és az Auchan Magyarország Kft. képviselői.
Bírálati szempontok
-

a kisfilmben milyen mértékben és milyen módon jelenik meg a sport

-

a kisfilmben részt vett-e a teljes osztály
a kisfilm mennyiben mutatott újdonságot a diákok, osztály sporthoz való viszonyában

A bírálatnál nem szempont a film technikai minősége! Kifejezetten nem feltétel a professzionális
felvétel technika használata. A gyermekek rendelkezésére
fényképezőgéppel megvalósítható alkotásokat várunk.

álló

telefonnal,

vagy

digitális

4. Díjazás
A versenyen győztes osztály részt vehet az egy éven át tartó Bajnokok útja mentorprogramon.
A verseny második és harmadik helyezést elnyerő osztályai 1-1 Auchan ajándékcsomagot kapnak.
A versenybizottság a változtatás jogát fenntartja!
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Ezen tájékoztató rögzíti, hogy a Szervező hogyan kezeli és védi azon információkat, melyeket Ön a
regisztráció során, valamint a Bajnokok Útja Mentorprogram valamelyik szervező tagjával való
kommunikációja során írásban és egyéb módon (pl. telefonon, vagy e-mailben, vagy egyéb
elektronikus úton) részünkre rendelkezésre bocsát, vagy a versennyel összefüggő internetes
kommunikáció céljából önkéntesen nyilvánosságra hoz.
Ha Önnek bármilyen kérdése, vagy észrevétele van ezzel a tájékoztatóval kapcsolatban, mielőtt
valamilyen információt bocsátana a Szervező rendelkezésére, vagy a fentiek szerint nyilvánosságra
hozna, kérjük lépjen kapcsolatba velünk megadott elérhetőségeinken.
Budapest, 2018. március 28.

1. számú melléklet

Hozzájáruló nyilatkozat

Alulírott

………………………………

a

…………………………………………Általános

iskola………………….cím……………………….képviselője, kijelentem, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy
az iskolánk jelenleg 4. a b c osztálya nevezzen a Bajnokok útja mentor programon való részvételre.
Kijelentem, hogy kellő mélységben ismerem a programot, annak tematikájával egyetértek, támogatom
annak megvalósulását.
Amennyiben az iskola valamely osztálya nyeri meg a lehetőséget, hogy részt vegyen a programon,
iskolánk az alábbiakat biztosítja annak megvalósításához.
-

Havi 1 alkalommal iskolai keretek között 2 x 45 perc időtartamban helyszín biztosítása a
program lebonyolítására

-

Patronáló tanár kinevezése, aki az iskola képviseletében jelen van a foglalkozásokon

-

A külső helyszínen megvalósuló programokhoz (sportesemény látogatása, sportverseny
látogatása, Láthatatlan kiállítás) kísérő tanár biztosítása

……………………….2018. ………………
……………………………………………….
Aláírás
PH

