
ELENA pályázat 
szabályzat 

 

1. A pályázat rövid leírása 
 

Az „ELENA” pályázat a 2017. évi FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT keretében kerül meghirdetésre, 
amelyen minden regisztrált általános iskola alsó tagozatos iskolás csoportja (osztályközösség, 
szakkör) részt vehet. A pályázat célja, hogy az iskolai csoportok megfigyeléseket végezzenek olyan élő 
állatokon, amelyek környezetükben élnek. 
 

A pályázat ütemezése 
 
Pályázat kezdete: 2017. április 24-28. (Fenntarthatósági Témahét) 
Pályázat leadási határideje: 2017. május 15. 
Eredményhirdetés: 2017. június 09. 
 

A pályázat kiírója, kapcsolattartója 
 
PontVelem Nonprofit Kft., 2092 Budakeszi, Kagyló u. 1-3. 
Néder Katalin, oktatási vezető temahet@pontvelem.hu  
 

2. Pályázati feltételek 
 
A pályázatban minden általános iskolai osztály vagy szakmai közösség (pl. szakkör) részt vehet, 
akiknek az iskolája regisztrált a 2017. évi Fenntarthatósági Témahétre. 
Regisztrációs felület: www.fenntarthatosagi.temahet.hu/iskolai-regisztracio.  
 

A pályázat részletes leírása 
 
Az „ELENA – Szemtől szemben a természettel” (www.elena-project.eu) nemzetközi projekt célja, 
hogy az élő állatok oktatásba való integrálásával segítsék a diákok környezetért érzett felelősségének 
és tudatos környezethasználatának kialakítását; valamint élmények révén megalapozza az érzelmi 
kötődést az állatok felé és megnyissa az utat a minket körülvevő természet tisztelete iránt.  
A hároméves program koordinátora a Bajor Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Akadémia (ANL) 
volt, magyarországi partnerei a Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány és a Junior 
Achievement Magyarország.  
 
A pályázat megvalósításához szükséges magyar nyelvű oktatási segédanyagok (modulok) innen 
tölthetők le: http://elena-project.eu/index.php/hu/eredmenyek-dokumentumok/modulok 
 
Az iskolai csoportoknak 3 témában lehet pályázni. 
 

Foglalkozás címe 
 

Letölthető oktatási 
segédanyagok (modulok) 

1. A kutya viselkedésének megismerése- állatasszisztált 
foglalkozás (25. oldal) 

A farkasok2016_hu.pdf 
 

2. „Gilisztanya”- hogyan tevékenykednek a földigiliszták a 
talajban? - egyszerű földigiliszta-farm készítése (27. oldal) 

A foldigilisztak2016_hu.pdf 

3. Egyszerű hangyafarm építése, megfigyelése (37. oldal) 
 

A hangyak2016_hu.pdf 
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A pályázat tartalma és benyújtásának formája  
 
A pályázatra a következő dokumentációkat kérjük elektronikusan beküldeni: 
1. 5-10 db fényképet (jpg formátumban, 100-200 KB méretben) a megfigyelések elvégzéséről, 
2. 3-5 oldalas naplót (szöveges leírás és rajz) a kiválasztott élőlény megfigyeléséről (A/4 méretű, 

kézírásos vagy számítógéppel írt, pdf formátumú). 
 
A pályázatra beküldött dokumentumok, képek mérete összesen maximum 20MB lehet. A kész 
anyagokat töltsék fel a Fenntarthatósági Témahét pályázatfeltöltő oldalára, amely a következő 
oldalon érhető el: www.fenntarthatosagi.temahet.hu/elena 
 

A pályázat értékelése 
 
A pályázatok értékelése szakmai zsűri által történik.  
 
Díjazás: az első három helyezett iskolai csoportot természetvédelmi – szabadidős 
élményprogramokkal díjazzuk.  
 

3. Általános szabályzat 
 
A pályázók a pályázatban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a pályázat kiírója és lebonyolítója, a 
PontVelem Nonprofit Kft. a résztvevők adatait (név, e-mail cím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és 
a jelen pályázat lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje. A 
résztvevők hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy a megadott e-mail címeket a PontVelem Nonprofit 
Kft. marketing tevékenysége céljából felhasználja. Harmadik személyeknek a PontVelem Nonprofit 
Kft. ezen információkat nem adja tovább.  
 
Amennyiben a nyertes pályázatokat illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény juttatásának 
kérdésében, illetve a nyertesek meghatározásában, a PontVelem Nonprofit Kft. döntése végleges és 
nem vitatható.  
 
Bármilyen felmerülő vitás esetben a Pontvelem Nonprofit Kft. döntése az irányadó.  
 
PontVelem Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely résztvevő a 
pályázat szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, úgy az 
pályázót azonnali hatállyal kizárja a versenyből.  
 
A jelen szabályzat bárminemű megsértése – akár a díj átvételét követően is – a programból való 
kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A pályázati szabályok 
megszegésével a PontVelem Nonprofit Kft-nek okozott kárért az iskola teljes körű felelősséget vállal. 
A PontVelem Nonprofit Kft. döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható.  
 
A PontVelem Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot jelen pályázati szabályzat módosítására, ill. 
kiegészítésére.  
 

Budakeszi, 2017. április 03. 


