Pályázati felhívás
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A 222 Sport Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) pályázatot hirdet magyarországi lakhelyű
természetes személyek (továbbiakban: Sportoló) részére. A pályázati támogatás célja a Sportoló
magyarországi szervezésű és lebonyolítású versenyeken (továbbiakban: Verseny) való
részvételének támogatása.
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A támogatást az Alapítvány utófinanszírozásként nyújtja a hatályos jogszabályok szerint kiállított
eredeti számviteli bizonylatok Alapítványhoz történő benyújtását követően egy összegben,
legkésőbb 2020. december 1-jei benyújtási határidővel.
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A pályázaton nyertes Sportoló vállalja, hogy a pályázati felhívás pályázati adatlapján választott
szakágának megfelelő legalább 3 versenyen részt vesz, az általa meghatározott versenyszámban
vagy versenytávon. Az Alapítvány más - a nem a pályázati adatlapon olvasható - versenyen való
nevezést és indulást nem támogat.
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Érvényes pályázatot az a Sportoló nyújthat be, aki vállalja, hogy az Alapítvány képviseletében
nevez a versenyeken és maradéktalanul eleget tesz a támogatási szerződésben foglaltaknak.
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A pályázó Sportoló a pályázat benyújtásával visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy az
Alapítvány a rendelkezésre bocsátott személyes adatait kezelje és tárolja. A kezelés és a tárolás
zárt rendszerben történik, amelyhez illetéktelen harmadik fél nem fér hozzá. Sportoló hozzájárul,
hogy a pályázati támogatás mértékének tényét és a nyertes Sportoló nevét az Alapítvány
nyilvánosságra hozza.

6

A benyújtott pályázatok értékelésekor sorrendben elsőként az alábbi formai követelményt veszi
figyelembe az Alapítvány: az a Sportoló, aki a pályázatot nem elektronikusan, nem határidőben,
továbbá hiányosan, kétértelműen, vagy valamely követelmény figyelmen kívül hagyásával nyújtja
be, a pályázat további vizsgálata nélkül kizárásra kerül. Formai követelményi hibának számít a
pályázati adatlap bármely részének átszerkesztése is. A benyújtott pályázatok értékelésekor
sorrendben másodikként az alábbi tartalmi követelményt veszi figyelembe az Alapítvány: az a
Sportoló, aki támogatás elnyeréséhez további kötelezettséget vállal, pontozásos rend szerint
előnyben részesül a többi pályázóval szemben. Pályázatok közötti pontazonosság esetén az
Alapítvány indoklás nélkül dönt a nyertesként kiválasztott Sportoló személyéről.
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A nyertes Sportolóval az Alapítvány támogatási szerződést köt, amely szerződés aláírása pénzügyi
kötelezettséggel is jár. A támogatási szerződés megkötésének feltétele 10.000 forint letéti díj
befizetése, amelyet a támogatási szerződés teljesítése esetén a Sportoló részére visszafizet az
Alapítvány. További pénzügyi kötelezettséget jelent, ha a nyertes Sportoló a pályázati adatlap 8.
pontjában 'igen' mezőt jelölt be; az Alapítvány által biztosított versenymez letéti díja e pályázati
konstrukció keretében 20.000 forint, amelyet a támogatási szerződés teljesítése esetén a Sportoló
részére visszafizet az Alapítvány. A nyertes Sportoló és az Alapítvány a támogatási szerződés
aláírásától indoklás nélkül bármikor elállhat, és semmilyen kártérítési igényt nem támaszthat
egymással szemben.
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A nyertes Sportoló vállalja, hogy az általa megjelölt számú versenyre nevez, önmaga finanszírozza
minden járulékos költségét (beleértve a felkészüléshez és a versenyzéshez szükséges teljes
infrastruktúrát, az utazás díját, az élet- és vagyonbiztosítást, étkezést, stb.) és tudomásul veszi,
hogy amennyiben bármilyen okból nem indul a versenyen, az Alapítvány azonnal felmondja a
támogatási szerződést. A versenyeken való indulást követően sportszerűtlenség miatt történt
kizárás ugyancsak a támogatási szerződés azonnali hatályú felmondását vonja maga után. Az e
pontban foglalt felmondás feltételének teljesüléséhez az Alapítvány a verseny rendezője által
rendelkezésre bocsátott eredménylistát veszi figyelembe.
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A pályázat benyújtása ingyenes, hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 11. 22:22
A pályázat benyújtásának módja, helye: a mellékelt pályázati adatlap elektronikusan kitöltve doc
vagy pdf formátumban, és e-mailként beküldve a 222sport@222sport.com címre.
A pályázati eredmények közzétételi határideje és helye: 2020. március 22., www.222sport.com
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A pályázat során felosztható támogatási keretösszeg: 222.000 forint
Az egy nyertes pályázatra jutó támogatás legalább 30.000 forint, de legfeljebb 100.000 forint.
A nyertes pályázatok száma: 2-4 darab.

Pályázati adatlap
értékelés
-
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Pályázó Sportoló születési helye, ideje
(A támogatási szerződés aláírásának feltétele
érvényes személyazonosító igazolvány bemutatása):

1989. év vagy azt megelőzően
született: 10 pont
1990-2001. év között született:
5 pont
2002. év vagy azt követően
született:
1 pont
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Pályázó Sportoló lakcímkártya szerinti címe
(A támogatási szerződés aláírásának feltétele
lakcímet igazoló érvényes hatósági igazolvány
bemutatása):

Balassagyarmati cím: 20 pont
Nógrád megyei cím: 10 pont
Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Pest
megyei cím: 5 pont
Minden további megye: 1 pont
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Pályázó Sportoló értesítési e-mail címe:

-
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Pályázó Sportoló
választott szakága
(Kérjük, hagyja az X-et a választott egyik
mezőben! Csak egy jelölhető!):

X

országúti
kerékpár

X

-

IN
T

hegyi
kerékpár

A

1

Pályázó Sportoló neve:
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Pályázó Sportoló által választott versenyek száma
(Kérjük, 3-5 között bármely számot írja be!):
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3 verseny: 5 pont
4 verseny: 7 pont
5 verseny: 8 pont
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Pályázó Sportoló vállalja, hogy a
választható 2020. évi versenyek közül
Nógrád megyei versenyen részt vesz
(Kérjük, hagyja az X-et a választott egyik
mezőben! Csak egy jelölhető!):

igen

x

igen: 5 pont
nem: 0 pont

nem

x

igen

x

nem

x

Pályázó Sportoló vállalja, hogy az
Alapítvány versenymezében versenyez
(Kérjük, hagyja az X-et a választott egyik
mezőben! Csak egy jelölhető!)
Figyelem! Kérjük, mielőtt dönt, olvassa el
újra a pályázati felhívás 7. pontját!:

M
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igen: 7 pont
nem: 0 pont

A választható 2020. évi versenyek:

hegyi kerékpár

országúti kerékpár

dátum

helyszín, verseny

dátum

helyszín, verseny

04.25.

Iliny (Nógrád megye)
Megafon Földrengető XCM

04.19.

Parád-Kékestető (Heves megye)
Magyarország Hegyi Bajnoksága 2020

05.02.

Balatonfüred (Veszprém megye)
Balaton MTB Maraton

04.25.

Ajka (Veszprém megye)
Tour de Ajka időfutam 2020

06.13.

Nagykovácsi (Pest megye)
Crosskovácsi Mountain Bike Marathon

05.01.

Diósjenő (Nógrád megye)
222 Börzsöny Ásza

08.02.

Felsőtárkány (Heves megye)
XX. Bükk Hegyikerékpár Maraton

05.23.

Siófok (Somogy megye)
McDonald's Bringamánia Tour de Balaton

09.06.

Mátraszentistván (Heves megye)
Mátra Mountain Bike Maraton

06.20.

Magyarország Felnőtt Országúti Kerékpáros Bajnoksága
Mád (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

07.12.

Tatabánya (Komárom-Esztergom megye)
XXX. Turul Kupa

07.19.

Mogyoród (Pest megye)
24Kör Országúti Kritérium Verseny

Az adatok forrása és további részletek: https://bringasport.hu/versenynaptar/

