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„Mezeket fel!” 

 

Pályázati felhívás 
 

sportegyesületek, iskolai labdarúgó csapatok, amatőr sportcsapatok részére 
 

 
 
 
 
1. A PÁLYÁZAT PONTOS CÉLJA 
 
A pályázat célja, hogy a labdarúgást szerető, s azt amatőr vagy profi szinten űző csapatoknak, 
közösségeknek nyújtsunk támogatást, segítséget abban, hogy megvalósíthassák kreatív ötleteiket és az 
általuk megálmodott mezben futhassanak ki a pályára. 
A támogatás, amit ehhez nyújtunk egy egyszeri 60.000.Ft értékű sportszer utalvány a nyertes pályázó 
részére. 
Célunk, hogy új kapcsolatokat építsünk ki olyan pályázókkal, akikkel kölcsönösen előnyös, kamatozó 
együttműködés alakítható ki támogatásra is alkalmas tevékenységük felkarolása révén. 
Célunk továbbá, hogy minél többen megismerjék szervezetünket, terveinket és tevékenységünket. 
 
2. A PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE ÉS ELBÍRÁLÁSA 
 
A Nyírségi Labdarúgókért Egyesület az érvényes pályázatokat saját belátása szerint értékeli, tehát 
szabad mérlegeléssel dönt a nyertes pályázatról. 
A Nyírségi Labdarúgókért Egyesület elnökségi tagjai megvizsgálják, hogy a beküldött pályázat megfelel-
e a pályázati kiírásban meghirdetett pályázati feltételeknek.  
A pályázati döntés ellen a pályázó részéről jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs. 
Az érvénytelen pályázatok nem vesznek részt a pályázat elbírálásában. 
A pályázat minimum 10 pályázó részvételével valósul meg.  
A pályázók névsora az egyesület honlapján feltüntetésre kerül. 
A pályázat meghiúsulása esetén a pályázati díj visszatértésére nincs lehetőség. 
   
3. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA 
 
A pályázat kizárólag a nyirsegi.labdarugokert@gmail.com e-mail címre beküldve nyújtható be. 
A Nyírségi Labdarúgókért Egyesület kizárólag a „Mezeket fel!” pályázati kiírásában leírtaknak 
megfelelően benyújtott pályázatokat vizsgálja meg, illetve értékeli. A Nyírségi Labdarúgókért Egyesület 
nem felel a tévesen, hibásan vagy késedelmesen benyújtott pályázatok figyelmen kívül hagyásáért. 
A pályázat feltétele, hogy az egyesület céljainak támogatására 8.000. Ft összeget befizet az egyesület 
tulajdonában álló bankszámlaszámra. 
 
Pénzintézet neve: Takarékbank Zrt. 
Bankszámlaszám: 50435108-10002876 
Közleményben az alábbiakat kérjük feltüntetni: 
Adomány – Pályázó neve 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 15. 



A pályázat benyújtásakor a pályázati adatlapot kell benyújtani részünkre és a befizetést igazoló iratot. 
 
 
4. PÁLYÁZAT MINIMÁLIS TARTALMA 
 
A sikeres pályázathoz elengedhetetlen, hogy pályázata legalább a következő elemeket biztosan 
tartalmazza: 
1.  A pályázó bemutatkozása vagy a kedvezményezett bemutatása. 
2.   Milyen jövőbeni terveik vannak sport területén? Miben szeretnének fejleszteni, fejlődni? 

3. A pályázó mutassa be és tervezze meg a számára tökéletes mezt, melyet a megpályázott 

támogatásból vásárolna! 

4. Befizetési bizonylat másolata (Kérjük a befizetést igazoló dokumentumot az adatlappal együtt, 
egyszerre benyújtani)   
 
5. TÁMOGATOTT KIÉRTESÍTÉSE 
 
A legkreatívabb és számunkra legmeggyőzőbb pályázatot fogjuk díjazni. 
A támogatottak listáját a pályázatok feldolgozása után a Nyírségi Labdarúgókért Egyesület honlapján és 
közösségi oldalán is közöljük. Ez várhatóan 2021. május elején fog megtörténni. 
 
6. KIÉRTÉKELÉSEK ÉS ELUTASÍTÁSOK 
 
Sem elutasítást, sem pályázati kiértékelést nem küldünk a pályázóknak, ugyanakkor a támogatottat 
értesítjük, és publikáljuk nevét a fentebb említett platformokon. 
 
7. A MEGFELELŐ PÁLYÁZÓI VISELKEDÉS 
 
A pályázó kötelezi magát arra, hogy tiszteletben tartja a többi pályázó és a Nyírségi Labdarúgókért 
Egyesület civil szféráját, nem publikál, nem tesz fel az internetre velük kapcsolatban rágalmazó, sértő, 
negatív, vagy bármilyen módon is hátrányt okozó megjegyzéseket, különös tekintettel a rasszista, 
idegenellenes vagy más módon diszkrimináló, pornográf vagy szexuálisan lealacsonyító kijelentésekre, 
illetve tartalmakra, és tartózkodik mindennemű fenyegetéstől és zaklatástól. 
Tilos más pályázók személyi adatainak felderítése azok kifejezett hozzájárulása nélkül. A Nyírségi 
Labdarúgókért Egyesület fenntartja magának a jogot arra, hogy a kulturált hangnemet esetlegesen 
megsértő pályázókat és pályázataikat, e-mailjeiket előzetes figyelmeztetés és válasz nélkül kizárja, 
illetve törölje. 
 
8. KÉRDÉSEK A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATBAN 
 
Kérdéseit a nyirsegi.labdarugokert@gmail.com e-mailen teheti fel.  
 
 

Nyíradony, 2021.03.01. 

      Üdvözlettel: 
 
         ….………………. 
           Csipkés János 

         elnök  
 


