Pályázati felhívás 2019
A Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete (CSMKE) pályázatot hirdet
az MKE 51. vándorgyűlésén való részvételre.
Az idei rendezvényre 2019. július 02. és 05. között Székesfehérváron kerül sor
„Hiteles hely – mindenhol, mindenkinek” címmel.
PÁLYÁZAT CÉLJA: a CSMKE tagjainak szakmai konferencián való részvételének támogatása.
PÁLYÁZAT TARTALMA: a nyertes pályázóknak (maximum 5 fő) a vándorgyűlés regisztrációs
díját az Egyesület átvállalja
PÁLYÁZÁSRA JOGOSULTAK KÖRE:
 érvényes CSMKE tagsággal rendelkezők
A PÁLYÁZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI
1. Formai követelmények:
Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be nyomtatott vagy elektronikus formában.
A pályázati adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható (egyoldalas, olvashatóan,
hiánytalanul kitöltve).
Hiánypótlásra nincs lehetőség!
2. A pályázatnak tartalmaznia kell:
 a kitöltött „Pályázati adatlap”-ot
 motivációs levelet
 a munkáltató/fenntartó rövid ajánlólevelét
 nyilatkozatot arról, hogy a pályázó egy 1-3 oldalas fényképes beszámolót készít a
vándorgyűlésről, amit az egyesület a blogján vagy egyéb fórumon nyilvánosságra hozhat. (A
nyilatkozat a pályázati adatlap része.)
A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE (a beérkezés utolsó napja):
2019. április 24.

CÍM: Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete, 6720 Szeged, Dóm tér 1-4.
elektronikusan az egyesület elnökének: oros.sandor@sk-szeged.hu
A kiírás követelményeinek nem megfelelő, hiányos vagy határidő után érkezett pályázatot
nem áll módunkban elfogadni.
A pályázat elbírálásáról a CSMKE elnöksége dönt 2019. április 26-ig; döntését nem köteles
indokolni és az ellen fellebbezésnek helye nincs.
A CSMKE döntéséről – a döntéstől számított 2 napon belül – minden pályázó e-mailben kap
értesítést.
Szeged, 2019. 04. 10.

Pályázati adatlap
a 2019. évi székesfehérvári vándorgyűlésen való részvétel támogatásához
PÁLYÁZÓ ADATAI:
Név:
Leánykori név:
Születési hely, idő:
Lakcím:
Telefon:
E-mail:

A MUNKAHELY ADATAI:
Intézmény neve:
Az intézmény címe:
A könyvtár
vezetőjének/fenntartó
képviselőjének neve:
Alulírott pályázó aláírásommal és a pályázat benyújtásával egy időben nyilatkozom, hogy a
vándorgyűlésről egy 1-3 oldalas fényképes beszámolót készítek, és azt esetleges megjelentetési
joggal eljuttatom az Egyesület vezetőségének.

A „Pályázati adatlap”-ot kérjük nyomtatott nagybetűvel vagy gépi úton kitölteni.

Kelt,

Pályázó aláírása

1. számú melléklet
Motivációs levél
Hogyan tudom hasznosítani a vándorgyűlésen tapasztaltakat?

2. számú melléklet
Ajánlólevél

Munkáltató képviselőjének neve:
Munkáltató neve, címe:

Az ajánlólevelet ………………………... (munkavállaló) kérésére, a Csongrád Megyei
Könyvtárosok Egyesülete (CSMKE) pályázatához az MKE 51. vándorgyűlésén való részvétel
támogatásához állítottuk ki.
Ajánlás:

Dátum:

Ph.

_________________________
Az ajánló aláírása

