
Pályázati felhívás 

Az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium és a 

Balatonfűzfői Szakközépiskola Jövőjéért Alapítvány pályázatot hirdet az iskolát 

népszerűsítő bemutató anyag elkészítésére 

A pályázat kiírója: Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 

 Balatonfűzfői Szakközépiskola Jövőjéért Alapítvány 

A pályázat célja: a következő tanév elején a 2016/2017-es tanévi beiskolázáshoz, az 

iskolai és kollégiumi élet bemutatásához színvonalas digitális anyag 

álljon rendelkezésre. 

Pályázni jogosultak:  az iskola diákjai (akik jelenleg az osztályok névsorában 

szerepelnek), illetve a belőlük szerveződő 2-3 fős csoportok. 

Meghirdetés dátuma: 2015. május 12. 

Benyújtás határideje: 2015. június 08. 12:00 

A benyújtás módja: digitális adathordozón, személyesen Tóth Lajos Péternél, az 

alapítvány kuratóriumának elnökénél, vagy a 

toth.lajos.peter@oveges-szi.hu email címen levélben csatolva. A 

benyújtott pályamunkák esetén a készítőik szavatolnak azért, hogy 

saját, önálló alkotást hoztak létre, valamint elfogadják, hogy 

pályamunkájuk egészét, vagy részét a pályázat kiírói – készítőjük 

feltüntetése mellett – minden további jogdíjfizetés nélkül szabadon 

felhasználhatják. 

Kérdezési lehetőség: Tóth Lajos Pétertől toth.lajos.peter@oveges-szi.hu email címen, 

illetve személyesen az iskolában. 

A pályázat elbírálása: az intézményvezetés és az alapítvány kuratóriuma bírálja el a 

pályamunkákat (Mézes József, Tóth Lajos Péter, Dózsa Éva, Végi 

József, Kissné Bocskay Zsuzsa) 

Díjazás: az első két helyezettet tervezzük díjazni bob csúszási lehetőségekkel, 

valamint pizzával. (Csak színvonalas pályamunkák esetén osztjuk ki 

a díjakat.) A döntés ellen kifogás nem nyújtható be. 

Bírálati határidő: 2015. június 10. 

Pontosan mit is kell készteni? Ahhoz, hogy az őszi pályaválasztási rendezvényeken az 

iskoláról vonzó, de reális képet tudjunk az érdeklődőknek bemutatni szükséges olyan digitális 

anyag, amely kifejezetten erre a célra készült. Elsősorban rövid videofilmet (filmeket) várunk, 

amely bemutatja az Övegesben a diákélet szépségeit, esetleg utal az itt folyó színvonalas 

munkára, a programokra stb. Fiatalos, a tanulók nyelvén megfogalmazott és érthető üzenettel 

szeretnénk a pályaválasztás előtt állók számára vonzóvá tenni iskolánkat. (Korábbi hasonló 

videók linkje megtalálható honlapunkon, a nyertesek munkája is hasonlóképp fel fog kerülni.) 

 Tóth Lajos Péter sk. Mézes József sk. 


