
         

 

A Csányi Alapítvány, a Polgár Judit Sakk Alapítvánnyal közösen 

"Öko-sakk" 

címmel alkotói pályázatot hirdet támogatottai számára 

A pályázat célja: A közös alkotói pályázat középpontjában a folyamatok megismertetése, a 

társadalmi felelősségvállalás mélyítése, a digitális kultúra terjesztése, környezettudatosság, az 

önkéntesség fontosságának tudatosítása és gyakorlatba való átültetése áll. További cél a sakkot, 

mint a logikai gondolkodás, képesség és személyiségfejlesztés eszközét megszerettetni, 

népszerűsíteni és mindennapjainak részévé tenni.  

A pályázók köre: A Csányi Alapítvány a Gyermekekért (B-s kóddal rendelkező) támogatottai, 

akik az alábbiak közül valamelyik feltételnek megfelelnek:  

1. az alapítványi házi sakkverseny első három helyezettje, akik a Sakkfesztiválra való 

eljutásukat az I-II-III. helyezésükkel biztosítják  

2. Jeles vagy 4,0 feletti tanulmányi eredmény  

3. kiváló versenyeredmény-, sporteredmények  

4. közösségért végzett kiváló munka    

 

A pályázat lehetséges tartalma:  

1. „Öko-sakk” - újrahasznosított anyagokból sakkfigurák készítése, amelyek egyben 

szimbolizálnak is valamit a készítő számára (az alkotásról rövid leírás készítése) 

2. "A sakk összeköt minket" - mit jelent számodra  

 Mindkét esetben olyan megoldásokat várunk a pályázóktól, amelyben 

kreativitásukat és fantáziájukat segítségül hívva megmutatják egy-egy téma 

kapcsán, hogy mi is számukra a sakk egy kicsit másként - személyes szemszögből.    

 Digitális formában; videókat, (V)loggokat, spotokat, mobiltelefonnal készített videó 

felvételeket, PPT-t, vagy szabadon választott hagyományos technikával készült 

munkákat várunk a pályázóktól, amelyekben a címek valamelyike kapcsán kreatív, 

szokványostól eltérő ötleteiket, gondolataikat vizuális formában valósítják meg. 

3. Önkéntes tevékenység  

 Rendezvényszervezés: az építéstől a nagy napig.  

 Animátor: tedd a napot felejthetetlenné az érkező gyerekcsoportoknak  

 Vendégfogadás: segítsd információval a meghívottakat - itt az angol nyelvet is lehet 

gyakorolni  

 Sakkversenyek világa: segíts, hogy minden figura a helyére kerüljön, és kövesd 

figyelemmel a verseny szabályait   



Minden pályázótól, aki önkéntes tevékenységet választ, kérünk egy mentori ajánlást és egy 

motivációs levelet, amelyben megindokolja, hogy miért azt a területet választotta, miért lenne 

rá alkalmas, és hogy tudna hozzájárulni a Fesztivál sikeréhez.   

 

A pályázatból való kizárást vonja maga után:  

 plagizálás  

 a pályázat határidőn túli és /vagy hiányos benyújtása  

 a tanulmányi szerződésben vállaltaktól való jelentős eltérés  

 az Alapítvány Együttélési Szabályainak és Házirendjének megsértése   

A pályázat benyújtásának határideje, módja: A Csányi Alapítvány (B-s kóddal rendelkező) 

támogatottai egyénileg jelentkezhetnek a választott témában elkészített pályamű és egy rövid 

kísérőlevél egyidejű beküldésével. A kísérőlevél tartalmazza a pályázó nevét, B-s kódját, az 

alkotásának címét. Egy jelentkező, egy témakörben, egy pályamunkával indulhat. Elbírálás 

során az egyéni stílust, önálló munkát vesszük figyelembe. A pályázati anyagokat összegyűjtve 

a mentoraitok hozzák fel a 2017. szeptember 14-i értekezletre. A határidő után beérkező 

pályázatok nem kerülnek elbírálásra.   

A pályázat értékelése: A beérkező pályázatok elbírálását egy bizottság végzi. Az eredményt 

2017. szeptember 25-én a Csányi Alapítvány honlapján www.csanyialapitvany.hu tesszük 

közzé.   

A pályázat díjazása: A legjobb pályaművek Világsakkfesztivál alkalmával 2017. október 14-

én díjazásra kerülnek, valamint minden pályázó, az érvényes pályamunka határidőre történő 

benyújtásával lehetőséget kap, hogy személyesen is részt vegyen az októberben, a Graphisoft 

Parkban megrendezésre kerülő egész napos színes gyermekprogramon.   

Az Alapítvány házi sakkversenyének I.,II.,III. helyezettje szimultánt játszhat a Polgár Judittal 

vagy Polgár Zsófival.    

Az önkéntes feladatra pályázók közül 10 fő járulhat hozzá önkéntes munkájával a Fesztivál 

sikeréhez.  

 

 

Csányi Erika 

sk 

a Kuratórium Elnöke 
     

 

http://www.csanyialapitvany.hu/

