
           
    

 

A Csányi Alapítvány a Gyermekekért, a BONAFARM cégcsoporttal közösen 

„Élj egészséges életet, egészséges étellel” 

címmel közös pályázatot hirdet 10. évfolyamon tanulmányokat folytató diák számára 
 

 

A pályázók köre:  

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

valamelyik feltételnek megfelelnek: 

 10. évfolyamon folytatott tanulmányok 

 kiváló tanulmányi, sport és versenyeredmények  

 közösségért végzett kiváló munka 

 

A pályázat célja és tartalma: 

A Bonafarm Csoporthoz tartozó élelmiszeripari cégek kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a 

speciális igényű (pl. laktózérzékeny, vagy diétázó) fogyasztók mellett azok számára is kínáljanak 

alternatívát, akik „mentesen” szeretnének étkezni – ezekre a termékekre szeretnénk felhívni a 

figyelmet a gyerekek körében, ezért kérjük, hogy állítsatok össze egy programtervet, hogy Ti 

hogyan ismertetnétek meg saját kortársaitokkal ezeket a termékeket. A pályázat eleme legyen egy 

írásos összefoglaló, hogy milyen eszközökkel, milyen lépéseket tennétek és várunk egy plakátot, 

videót, FB hirdetést, vagy bármilyen egyéb csatornán történő bejegyzést, amit Ti relevánsnak 

tartotok az adott korosztálynál. 

 

A pályázatból való kizárást vonja maga után: 

 plagizálás 

 a pályázat határidőn túli beküldése 

 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, PÁRBAN vagy 

KISCSOPORTBAN pályázhatnak az elkészített pályamű beküldésével. A pályázati anyagon 

szerepelnie kell a pályázat címének, a pályázó/k nevének (B-s kódjának) és évfolyamának. A 

határidő után beérkező pályaművek nem kerülnek elbírálásra. Egy jelentkező, egy témakörben, egy 

pályamunkával indulhat. Elbírálás során az egyéni stílust, a leírt megjelenített információk 

helyességét és az önálló KREATÍV megoldásokat vesszük figyelembe. A pályázatot postai úton a 

Csányi Alapítvány a Gyermekekért címére kell beküldeni: 1526 Budapest Pf.3. legkésőbb 2018. 

december 6-ig (bélyegző dátuma).  

 

A pályázat értékelése:  

A beérkező pályázatok elbírálását egy bizottság végzi. A díjazottak nevét legkésőbb 2018. 

december 21-ig a Csányi Alapítvány honlapján www.csanyialapitvany.hu tesszük közzé. 

 

A pályázat díjazása:  

Minden sikeres pályaművet benyújtó tanuló részt vehet a partnercég által szervezett tanulmányi 

kiránduláson. 
 

Csányi Erika 

         sk 

                   A Kuratórium elnöke 

http://www.csanyialapitvany.hu/

