
        

 

 

A Csányi Alapítvány a Gyermekekért, az AMNESIA csoporttal közösen 

„Láss, tanulj, váltsd valóra II.” 

címmel közös pályázatot hirdet középiskolai és felsőoktatási tanulmányokat folytató 

diákjai számára 

 

 

 

A pályázat célja:  

Lehetőséget biztosítani a gyerekek számára önálló ismeretszerzésre többek között a tervezés, a 

divat, a stílus és a legújabb trendek témakörökben. A tanulmányokat támogató, segítő szakmai 

kapcsolati tőke építése. A pályázatban szereplő szakterületek vezetőmunkatársai mellett egy 

egész napos gyakorlati tapasztalat-, és ismeretszerzés lehetőségének biztosítása. 

 

 

A pályázók köre:  

A Csányi Alapítvány a Gyermekekért (B-s kóddal rendelkező) támogatottai, akik az alábbiak 

közül valamelyik feltételnek megfelelnek: 

 középiskolai/felsőoktatási tanulmányok folytatása 

 jeles vagy 4,5 feletti tanulmányi eredmény  

 kiváló versenyeredmények  

 kiváló sporteredmények 

 közösségért végzett kiváló munka 

 

  

A pályázat tartalma: 

 A pályázó önéletrajza A/4-es oldal (Word formátum, sorkizárt, Times New Roman, 

12-es betűméret) terjedelemben.  

 motivációs levél, melyben a pályázó összefoglalja, hogy miért szeretne pályázni. 

Részletezve miért lenne hasznos számára a kis-szakmai gyakorlat az ágazatvezető 

mellett. 

 A kiválasztott terület bemutatása összefoglaló jelleggel 3-5 oldal A/4 terjedelemben 

(Word formátum, sorkizárt, Times New Roman, 12-es betű nagyság).  

 Mentor ajánlása: az eddig elért verseny és tanulmányi eredmények, közösségért végzett 

munka felsorolása és egy rövid jellemzés a pályázóról. Terjedelem egy A/4-es oldal. 

 

 



A pályázatból való kizárást vonja maga után: 

 a pályázat anyag hiányos beküldése  

 plagizálás 

 a pályázat határidőn túli beküldése 

 a tanulmányi szerződésben vállaltaktól való jelentős eltérés 

 az Alapítvány Együttélési Szabályainak és Házirendjének megsértése 

 

 

Választható területek: 

 tervezés, grafika 

 modellezés, szabászat 

 anyagrendelés, anyagok kezelése, kivitelezés/gyártás 

 marketing/ PR 

 értékesítés/ Web shop 

 nagykereskedelem/kiskereskedelem partnerek kezelése 

 

 

A pályázat benyújtásának határideje, módja:  

A Csányi Alapítvány (B-s kóddal rendelkező) támogatottai egyénileg jelentkezhetnek a a 

pályázati kiírásában szereplő anyagok hiánytalan, egyidejűleg történő benyújtásával. A 

komplett pályázati anyagot add le mentorodnak, aki a soron következő mentori értekezletre 

magával hozza. Benyújtási határidő: 2017. december 7-ig. Elbírálás során a leírt megjelenített 

információk helyességét és a motiváltságot vesszük figyelembe. A pályázati anyagon 

szerepelnie kell a pályázó nevének (B-s kódjának), életkorának, évfolyamának és a választott 

terület megnevezésének. A határidő után beérkező pályaművek nem kerülnek elbírálásra. 

 

 

A pályázat értékelése:  

A beérkező pályázatok elbírálását egy szakmai bizottság végzi. A kis-szakmai napon részt 

vevők nevét 2018. január 31-ig a Csányi Alapítvány honlapján www.csanyialapitvany.hu 

tesszük közzé.  

 

 

A pályázat díjazása: kis-szakmai napon való részvétel Budapesten (maximum 10 fő) 2018. 

tavaszán. 
 

 

 

Csányi Erika 

         sk 

                   A Kuratórium Elnöke 

http://www.csanyialapitvany.hu/

