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EI-Pályázati kísérő levél  

Tisztelt Egyházi Iskolás Ifjúságnevelők! 

  Tisztelettel küldjük Önnek közép-európai iskolás „home-office”-os diákvetélkedőnk pályázati kiírását, melyet idén 

egyszerű és nagyszerű feltételekkel, a multiplikációs hatás növelésével fogalmaztunk meg.  

   Európai kultúránk legmagasabb kulturális tartalma, civilizáció-szervező ereje a karácsonyi üzenet, mely 

évszázadok óta a karácsonyi játékok összművészetébe kódolva segíti civilizációnk és teljes kulturális örökségünk 

megértését. A csillagénekes diákok maradandó értékközvetítőkké, „csillagénekessé”, kompetens tudású probléma-

megoldókká válnak. 

Diákversenyünk a közösségi kultúra vállalkozó szellemű vetélkedője, ahol egyéni tehetséget tehetséges diák-

közösség támogat! Könnyedén illeszkedik iskolás értékteremtő közösségek tanulmányi tevékenységéhez. A 

játékban való részvétel konstruktív beállítottságot, életre szóló sikerélményt jelenthet értékteremtő 

pedagógusoknak! 

Idei versenyprogramunk lehetővé teszi, hogy a diákok, legszebb alkotásaikkal, karácsonyi köszöntést közvetítsenek 

európai országok vezetőinek (Pl. osztrák és német kancellár, brüsszeli Európai Parlament elnöksége stb.) 

Programunk fókuszában a Földünkért való konstruktív cselekvés áll. 1.) Felix Finkbeiner világméretű kisdiák-

akciójához csatlakozva eddig 10.000 fát ültettünk szerte Kárpát-medencében, hozzájárulva egy közép-európai 

faültetési mozgalom kibontakozásához. 2.) Globális kitekintésben iskolai partnerünk a „College Othniel Általános és 

Közép Iskola” (kinshasai/kongói partneriskolánk). 

Minden eredményes csapatot jutalmazunk, tárgyi jutalmaktól, osztálykirándulás-támogatáson át, egészen a 

dalmát tengerparti nyári táborig terjedő jutalmakkal. 

Kimagaslóan eredményes csoportjaink diákjai minden évben exkluzív meghívást kapnak az Európai Parlament 

elnökségének újévi ünnepi fogadására az EP plenáris termébe, továbbá Angela MERKEL kancellárhoz, FERENC pápa 

újévi Szentmiséjére, Rómába és sok más nemzetközi rendezvényre. 

 

MÉDIA 2 perces: https://www.facebook.com/watch/?v=2432668680329829 5 perces: https://www.facebook.com/emfalapitvany/videos/480733045959344  

Közép-európai diákcsapatok bemutatója: CSILLAGÉNEKES betlehemezés 2,5 perc: https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=427621961148241&external_log_id=19cc6303-

956b-48b2-a772-8fc2c26f398c&q=eur%C3%B3pai%20magyar%20fiatals%C3%A1g%C3%A9rt%20alap%C3%ADtv%C3%A1ny Ökológiai vetélkedő: https://www.facebook.com/watch/?v=443579929776659  

A nyílt pályázat beadási határideje 2020. november 20. 

Szeged, 2020. október 20. 

Üdvözlettel: 

 Dr. Varga-B. József 

 Programkoordinátor 
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EI-PÁLYÁZAT 

„SzékelyKapuk-ZöldKapuk” 

9-13 éves (3-8 osztályos) iskolásoknak/alkotó csoportoknak kiírt nemzetközi vetélkedő 2020/2021-NY 

 

A programot támogató alapítvány Magyarországon: Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány 

Felelős koordinátor: Dr. Varga-B. József, emf.szekelykapuk@gmail.com   

A pályázati kiírás komplex célja: Közép-Európának és Magyarországnak innovatív, kompetens, vállalkozó szellemű, 

civilizáció-építő ifjúságra van szüksége. Pozitív jövőkép jegyében készülünk fel a legfontosabb ökológiai, társadalmi és 

kulturális kihívásokra. Helytállást segítve, újszerű közép-európai és globális közösségi együttműködéseket koordinálunk. 

Elősegítjük a résztvevő diákok és pedagógusok operatív együttműködését a közösségi élménypedagógia előtérbe 

helyezésével. 

 

A pályázati program elnyerhető egyedülálló jutalmai 

I.) Az abszolút pontversenyben győztes elnyeri: 

-1- Iskolája számára „A közép-kelet-európai közösségi kultúra ápolásának és a környezettudatos közösségi élet 

társadalmi előmozdításának kiváló műhelye 2021” vándorcímet.  

-2- A cím mellé az „abszolút győztes” csapat ingyenes tengerparti nyári jutalomtábort és hozzá ingyenes retúr 

utazást nyer. (A dalmáciai retúr utazás, a tábor közösségi szállása, étkezése ingyenes.) 

-3- Alkotását eljuttatjuk a legmagasabb európai döntéshozó fórumokhoz! 

-4- Delegációs lehetőséget kap magas fórumokon való exkluzív képviseletre. 

II.) További jutalmak: 

-1- A legkiválóbb sokszorozó csoportokból delegálunk további brüsszeli/római/nemzetközi képviseletet; 

-2- A kimagasló alkotásokat eljuttatjuk a legmagasabb európai döntéshozói fórumok tisztségviselőihez, ill. a 

róluk készült alkalmas fényképeket kiadványokban megjelenítjük, ill. nagyobb presztízsű helyeken 

bemutatjuk/neves konferenciákon megjeleníthetjük; 

-3- Minden eredményes pedagógus részvételi jogot és költség-támogatást nyer ADRIAI/tengerparti nyári 

pedagógus-szemináriumunkra VAGY 

-4-  A pontversenyben minden minősített helyezést elérő (arany/ezüst) diákcsapat választható jutalma: 

- Részvételi lehetőség költségtámogatott ADRIAI jutalomtáboron Dalmácia világszép partvidékén;  

- Költségtámogatott 4 napos adriai iskolai kirándulás VAGY 

- SK-UKR-RO-SRB-HR-SLO-A-i csapatok számára: ingyenes szálláshely és ökoprogramok dél-alföldi 

természetjáró osztály-, vagy csoportos diákkiránduláshoz; VAGY 

- Csoporttagoknak és vezetőnek jelképes kulturális tárgyi emlékek, referencia-dokumentumok. 

-5- Korábbi évek jutalmat nyert csapatai újra igénybe vehetik korábban elnyert jutalmaikat. 

A SzékelyKapuk-ZöldKapuk program időkerete 

Nyílt pályázatban az intézmény pályázásának határideje: 2020. november 20. A két félévre terjedő verseny 

végeredményének kihirdetése 2021. április 7. 

 

A „SzékelyKapuk-ZöldKapuk” vetélkedőben vállalható pontversenyek: 
1.) „Összművészeti kulturális vetélkedő” pontversenye: „Karácsonyi örömének a világért” 

2.) „Összművészeti ökológiai vetélkedő” pontversenye: „Csillagének a Földért!” 
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Közösségi kulturális vetélkedő:  

„Karácsonyi örömének a világért” 
 

Közép-kelet-európai Humanitárius 

Betlehemes Játékok 2020/2021 

  

  

   

 

Dramatikus népi játékok, betlehemezéssel: „Home-office”: 5-7 perces audiovizuális „betlehemes karácsonyi 

köszöntő” vetítéses előadás elkészítése és publikálása youtube-on, facebookos naplózással. „Terepi”: 15-20 perces 

derűs, néprajzilag is értékes betlehemes játék megtanulása (ősi dallamok, ízes régi nyelv, vagy ezektől ihletett mai 

feldolgozások, esetleg hangszereléssel). Ennek előadása december folyamán, a nevezett intézmény környezetében 

található közösségekben, legalább 3 helyen (pl. szociális, kulturális, közszolgálati intézményeknél, cégeknél, 

kereskedelmi helyeken, médiában stb.), „Betlehemes Napló” vezetése (facebookon vagy papír alapon). 

 

 

Határidők: A mentorált betlehemező csoportok nevezési határideje: 2020. november 30. A pontverseny 

dokumentációjának beküldési határideje: 2021. január 22. A játék eredményhirdetésének határideje 2021.február 26.  
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JÁTÉKSZABÁLYOK 
 

1. Csak azon csoportok vehetnek részt a játékban, amelyeknek intézményét 

a.) az intézményvezető pályázati határidőig benyújtott „pályázati adatlapja” alapján visszajelzéssel befogadtuk, így 

megkapták a nevezési dokumentumokat; 

b.) továbbá, amely csoportok nevezési határidőig elküldött nevezését START-csomaggal nyugtáztuk! A 

kapcsolattartás interneten történik: emf.szekelykapuk@gmail.com 

2. A játékban minden (max. 11+1 fős) csoport értékes, dramatikus néphagyományok és szellemiségük tiszteletével, 

színvonalas, hiteles és vidám betlehemezéssel vehet részt; 

3. A csoport vállalja egy 5-7 perces derűs, népies, karácsonyi betlehemes audiovizuális műsor elkészítését VAGY 

egy 15-20 perces játék megtanulását és előadását (ősi dallamok, ízes-humoros régi nyelv, vagy ezektől ihletett 

mai feldolgozások, esetleg népi tánccal és hangszereléssel...); 

4. A csoport vállalja, hogy december folyamán saját környezetében számos internetes fórumon VAGY lehetőségei 

szerinti terepi helyen (például szociális, kulturális, közszolgálati intézményeknél, cégeknél, kereskedelmi 

helyeken, médiában stb.) megjelenteti vagy előadja műsorát; 

5. A csoport vállalja, hogy önálló facebook címen VAGY papír alapon „Betlehemes Naplót” vezet, amit 2021. január 

22-ig elküld a levelezési címünkre (H-6782 Mórahalom, IV. K. 43.); 

6. A csoport vállalja, hogy a betlehemezés hagyományának megfelelően, humanitárius motivációval és tudatosan 

gyűjtött adományokat humanitárius célokra használja. (A támogató alapítvány kizárólag a bankszámlára érkezett 

adományokért szavatol!) 

7. Mentorálás: A „sokszorozó” legalább 6 csoportot, a „mentor” legalább 2 kezdő csoportot hoz és támogat. A 

sokszorozók közül kiválasztott „területi vezető” koordinációs kapcsolatot tart térsége összes csapatával és segíti 

a jutalomprogramok előkészítését. 

8. A játék szervezése és az abban való részvétel emelkedett erkölcsi, lelkiismereti alapokon történik, jogi 

felelősséget a programban megfogalmazott vállalásainkért garantálunk! 

9. A résztvevők vállalják, hogy az egész játék során szem előtt tartják az ügy fontosságát, jelentőségét, emelkedett 

erkölcsi dimenzióját. Az ügyhöz méltatlan visszaéléseket a versenybírók kizárással büntethetik! 

10. Minden csapat a nevezéskor kiküldött pontozási táblázat alapján önértékelést végez, mely pontszámot a 

versenybíró a facebook oldal vagy papír alapú napló és egységes pontozási rendszer alapján véglegesít. 

11. A kapcsolattartás a csoporttal interneten és magyarul történik. Biztosítani kell a rendszeres internetes 

kapcsolattartást a csoportvezetőkkel. 

  

mailto:emf.szekelykapuk@gmail.com


 

SzékelyKapuk-ZöldKapuk 
„Home-office-ban is a Földért” 

Közép-Európai Ökocivilizációs Játékok 2020/21 
CEECD – EMF Alapítvány, H-6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 29. III. em. 304., emf.szekelykapuk@gmail.com   

 

12 000 diák az ADRIÁN, 2500 diák dél-alföldi kiránduláson, 200 diák a Parlamentben, 90 diák a brüsszeli Európa Parlamentben, 38 diák a Vatikánban 

Ökológiai vetélkedő pontversenye:  

„Csillagének a Földért!” 

Vándorkiállítás 2020/21 

   

 

    
Környezetvédelmi akció – Vándorkiállítás: Hat tablós kiállítási anyagot kell készíteni internetes bemutathatóság szempontjával, 

„Környezetbarát háztartás” (környezetvédelem), vagy „Életfa” (környezetrehabilitáció), vagy „Öngondoskodó család” 

(humánökológia) téma valamelyikében. A gondolkodásra késztető kiállítási anyagot 5-7 perces műsorban youtube-on publikálni 

kell, facebookon naplózva a kiállítás történetét. VAGY Terepi kiállítás esetén legalább 2 helyen, vándorkiállításként kell kiállítani 

a nevezett intézmény környezetében található látogatottabb helyeken (például szociális és kulturális központok, közigazgatási 

intézmények, nagyobb cégek, piaci, kereskedelmi és szolgáltató helyek stb.). A youtube-os anyag alapját és a terepi kiállítás 

megnyitóját a plakátkészítők kiállítást értelmező műsora képezi. A kiírás szerint dokumentált és illusztrált önálló facebook-

oldalat kell vezetni VAGY papír alapú „Kiállítási Napló”-t kell készíteni. 

Határidők: A „ZöldKapuk” akció a nevezéstől kezdődően 2020. március 5-ig tart. A pontverseny dokumentációjának – „Kiállítási 

napló”- beküldési határideje: 2020. március 12. (Ez a program lehetőséget ad diákok faültetési világakciójába és környezeti 

nevelési programokba való bekapcsolódásra.) 
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Játékszabályok 
 
1. Csak azon csoportok vehetnek részt a játékban, amelyeknek intézményét  

a. az intézményvezető pályázati határidőig benyújtott pályázati adatlapja alapján visszajelzéssel befogadtuk, és így megkapták a 

nevezési dokumentumokat; 

b. továbbá amely csoportok nevezési határidőig elküldött nevezését START-csomaggal nyugtáztuk! A kapcsolattartás interneten 

történik, emf.szekelykapuk@gmail.com címen. 

2. Az intézmény nevezett, maximum 11+1 fős csoportjának hat tablós, akár interneten is publikálható, lehetőleg szuggesztív és informatív, 

kiállítási anyagot kell készítenie, amit a csoport egy zenés-irodalmi-tájékoztató megnyitó előadással bemutat. Minden megjelenés 

áttekinthető, megkapó, elgondolkodtató, kiutat mutató legyen, magába gyűjtve a választott téma leglényegesebbnek tartott elemeit: 

 
KÖRNYEZETBARÁT HÁZTARTÁS 
-MIT TEGYÜNK KÖRNYEZETÜNK 

MEGÓVÁSÁÉRT? 

„ÉLETFA” 
-GYÓGYÍTSUK A FÖLD SEBEIT. 

ÖNGONDOSKODÓ CSALÁD 
AZ EMBER AZ ÖKOLÓGIAI RENDSZER FONTOS RÉSZE 

 
Címtabló 

A kiállítás címe, célja, készítője és fontos tudnivalók 

1.Tabló Éghajlatváltozás? 
A fa és a légkör minőségének 

kölcsönhatása 
A veszélyeztetett családi közösség és az ökológiai 

válság kölcsönhatása 

2.Tabló Veszélyben az élővilág? 
A fa és a globális felmelegedés 

kölcsönhatása 
A boldog család: mint zöldellő, több gyermekes 

közösség: A kapcsolatok tavaszi felzöldülése. 

3.Tabló 
Egy régi, környezetbarát ház 

felépítése. 
A fa és a talajvíz minőségének 

kölcsönhatása; 
A nagyobb családban egymásnak ajándékozott zöld 

idő: alkotás és pihenés zöld formái. 

4.Tabló 
Háztartásunk környezetbarát 

működtetése. 
A fa és a biológiai sokszínűség 

kölcsönhatása; 
Családbarát élelmezés és ruházkodás a zöld életvitel 

és öngondoskodás jegyében. 

5.Tabló 
Hogyan lesz környezetbarát az 

életünk? 
Az élő fa ajándékai az ember kertjében 

és udvarán; 
Csökkenthető családi és rezsi-kiadások. 

6.Tabló Alkalmazkodó Építészet 
Ültessünk sok fát, ligetet és erdőt a 

Földön! 
Zöldellő szövetkezések: Fiatalítsuk meg Kárpát-
medencét: határokon átívelő ZÖLD összefogás. 

 
3. A tablók képeivel és a tablókat kísérő bemutató előadással a diákok egy 5-7 perces audiovizuális műsort szerkesztenek, amit youtube-

ra töltenek és facebookon naplóznak. VAGY a kiállítási anyagot terepi vándorkiállítássá kell tenni, 10-20 perces megnyitó műsorral. 

Bemutatni pl a nevezett intézmény térségében található látogatottabb (pl. szociális és kulturális központok, közigazgatási intézmények, 

nagyobb cégek, kereskedelmi és szolgáltató helyek stb.) közösségeiben. 

4. A kiállítással tudatosan adománygyűjtést kell végezni valamely környezeti neveléssel, családgondozással, környezeti katasztrófával 

sújtottak megsegítésével foglalkozó civil szervezet javára, vagy amely bekapcsolódik az egymillió fa ültetésének világakciójába. (A 

szervező alapítvány kizárólag a bankszámlára érkezett adományokért szavatol.) 

5. Dokumentált és illusztrált részletes Facebook oldalt kell létrehozni VAGY papír alapú „Kiállítási Napló”-t kell készíteni minden pontot érő 

eseményről vagy mozzanatról, amit 2021. március 12-ig elküld levelezési címünkre (6782 Mórahalom, IV. K. 43.) 

6. Mentorálás: A „sokszorozó” legalább 6 csoportot, a „mentor” legalább 2 kezdő csoportot hoz és támogat. A sokszorozók közülük 

kiválasztott „területi vezető” koordinációs kapcsolatot tart térsége összes csapatával, és segíti a jutalomprogramok előkészítését. 

7. A résztvevők vállalják, hogy az egész játék során szem előtt tartják az ügy fontosságát, jelentőségét, emelkedett erkölcsi dimenzióját. Az 

ügyhöz méltatlan visszaélésekért kizárás jár. 

8. Minden csapat a nevezéskor kiküldött pontozási táblázat alapján önértékelést végez, mely pontszámot a programszervező alapítvány 

delegáltja a napló és az egységes pontozási rendszer alapján felülbírálva véglegesít. 

9. A kapcsolattartás a csoporttal interneten és magyarul történik. (Biztosítani kell a rendszeres internetes kapcsolattartást a 

csoportvezetőkkel.
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8 ország, 1152 csapat, 10514 előadás, 1920 médiaesemény, Kinshasa/Kongó/Afrika-i általános iskola felkarolása, középeurópai faültetési mozgalom 

 

A CSATLAKOZÁS MÓDJA 

Jelentkezés, részvételi feltételek, határidők 

 

1. Jelen pályázatba az intézmény vezetője alább csatolt „pályázati adatlap”  beküldésével 2020. november 20-ig pályázik, 

a jelen pályázati kiírás ismeretében. Új belépők pályázati díja (7.000 Ft/csapat, külföldieknek 20 Euro/csapat) befizetésével 

az intézmény és a kezes alapítvány között partneri elköteleződés jön létre a csapatok játékban való részvételéhez és a 

jutalmak elnyeréséhez! A pályázat befogadását visszaigazoljuk, kiküldve a megjelölt csoportvezetők számára a „nevezési  

dokumentumokat” .  

2. A pályázati feltételeket eredményesen teljesítő intézmények csapatai külön-külön nevezéssel, 2020. november 30-i 

beküldési határidővel, beneveznek a pontversenybe. A csoportvezető pedagógus a kitöltött „nevezési dokumentummal” 

és a játékszabályok aláírásával „benevez” határidőig a programba. A nevezés beérkezését postafordultával visszaigazoljuk, 

és a nevező csapatoknak elküldjük a START-csomagot . Így a csapattal való közvetlen kapcsolat létrejön és a csapat 

„start”-ol a közép-kelet-európai versenyen. 

 

AJÁNLÁSOK 

-1- Korábbi évek jutalmat nyert csapatai korhatár felett is „mentor”, „sokszorozó”, „területi vezető” kategóriára pályázhatnak a 

versenyben. A feltételek teljesítése alapján jelentős mértékű külön támogatásban részesülnek! 

-2- Egy tag-/intézmény a hatékony munka miatt maximum 2 csapattal jelentkezhet, amennyiben a két csapat a két játékforduló 

pontversenyét legalább együttesen vállalja. (Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy intézményből VAGY 1 csapat indul és vesz részt mindkét 

pontszerző fordulóban. VAGY 2 csapat külön-külön vesz részt valamelyik pontszerző fordulóban. VAGY mindkét csapat mindkét fordulóban részt vesz. (Ezáltal 

a vetélkedő akár egy egész osztálynyi diák számára is elérhetővé válhat.) 

-3- Határon túli intézmények csapatai közösségük nyelvén is részt vehetnek, azonban a kapcsolattartás a csoporttal interneten 

és magyarul történik. (Biztosítani kell a rendszeres internetes kapcsolattartást a csoportvezetőkkel.) 

-4- A jó munkához érdemes tanácsadóként bevonni az iskolák szaktanárait, a szakmai információk és az összetett problematika 

feltérképezéséhez. Továbbá a művészeti/néprajzi (pl. zene vagy néptánc), irodalom-, média-, színjátszó- vagy rajzszakköröket… 

-5- A fenntartható önépítés és az ügy ökocivilizációs aktualitása legyen fontos hajtóerőnk! A pályázati jutalmakat ráadásnak 

tekintsük!  

-6- Mentorok és sokszorozók figyelem: civilizációs célkitűzések alapján nem csak iskolák, hanem egyéb alkotó csoportok 

(közösségek, szervezetek) is jelentkezhetnek csapataikkal. A világ országaiban élő, értékteremtő magyar diákok közösségeit is 

fogadjuk a versenyben! 

-7-Csoportvezető pedagógusok szakmai referenciaként igazolást kérhetnek munkájukról, amit Romániában 

megyeközi/országos versenyként pontoz a tanfelügyelet. 

-8- Az eredményesen pályázók nevezési határidőig más intézményből meghívhatnak további „mentorált kezdő” csoportokat, 

ami alapján ténylegesen mentorokká vagy sokszorozókká válhatnak. 

-9- Szlovákiából jelentkező csapataink mindenképp vegyenek részt a környezetvédelmi fordulóban is! 
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12 000 diák az ADRIÁN, 2500 diák dél-alföldi kiránduláson, 200 diák a Parlamentben, 90 diák a brüsszeli Európa Parlamentben, 38 diák a Vatikánban 

PÁLYÁZATI ADATLAP – 2020/2021-EI 
Pályázat határideje 2020 november 20. -ig az emf.szekelykapuk@gmail.com címre. 

Kérjük, hiánytalanul töltse ki! A kitöltés történhet géppel+e-aláírással VAGY kinyomtatva, aláírással ellátva, szkennelve, EMAILBEN visszaküldve. 

A pályázati kiírás ismeretében intézményünk támogatja azokat a pedagógusokat, akik csoportjukkal be szeretnének nevezni a 

„SzékelyKapuk-ZöldKapuk” diákvetélkedőbe! 

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. 11 fő + csop.vez.):  ......................................  Átlagos életkor:  ..............................................................................  

Kategória:  Kezdő  Mentorált kezdő  Haladó  Mentor  Sokszorozó 

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. 11 fő + csop.vez.):  ......................................  Átlagos életkor:  ..............................................................................  

Kategória:  Kezdő  Mentorált kezdő  Haladó  Mentor  Sokszorozó 

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 pályázati díj befizetését igazoló szelvény másolata (újbelépők: 7.000 Ft/csapat, külföldieknek 20€/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: ...........................................................................  2020.  .............................  hó  ..........  nap 

P.H. 

  _______________________________________________  

 Intézményvezető / Közösségvezető 
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