
          
 

A Csányi Alapítvány a Gyermekekért, a BONAFARM cégcsoporttal közösen 

„Kisokos – minden, amit tudni lehet a tehénről” 

címmel közös pályázatot hirdet 7-8. évfolyamon tanulmányokat folytató diák számára 
 

A pályázat célja: Lehetőséget biztosítani a gyerekek számára önálló ismeretszerzésre, 

ismereteik, gondolataik és véleményük kifejtésére.  

 

A pályázók köre:  

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

közül valamelyik feltételnek megfelelnek: 

 7-8 évfolyamon folytatott tanulmányok 

 jeles vagy 4,5 feletti tanulmányi eredmény  

 kiváló sport és versenyeredmények  

 közösségért végzett kiváló munka 

 

A pályázat lehetséges tartalma: 

Elbakara – lehmä – a vaca kiváncsi vagy mit rejtenek a szavak? 

Ne habozz készítsd el saját kisokosodat kettő az általad tanult vagy kedvelt nyelvet és állíts 

össze egy színes, vicces, kreatív, képes, tehenes kisokost, mely tartalmaz róluk minden 

hasznos, fontos, érdekes és különleges információt. 

Készítsd el olyan formában, hogy más is böngészhesse, lapozhassa. (max. A/4-es méret)  

 

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 vagy PÁRBAN 

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 pályamunkával indulhat. 

Elbírálás során az egyéni stílust, a leírt megjelenített információk helyességét és az önálló 

KREATÍV megoldásokat vesszük figyelembe. Az elkészült pályázatod add át mentorodnak, 

aki a soron következő mentori értekezlet során, 2020. február 13-án eljuttatja az értékelő 

bizottsághoz. 

 

A pályázat értékelése:  

A beérkező pályázatok elbírálását egy bizottság végzi. A díjazottak nevét legkésőbb 2020. 

február 28-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 Csípőtelken. 
 

Csányi Erika 

         sk 

                   A Kuratórium elnöke 

http://www.csanyialapitvany.hu/

