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BankVelem Program 

Osztálykirándulás pályázat a Pénziránytű Alapítvány támogatásával 

Rövid leírás: 

A BankVelem Program keretében, a Pénziránytű Alapítvány támogatásával 

meghirdetésre kerülő Osztálykirándulás pályázat célja a pénzügyi tervezés folyamatának 

megismertetése a gyerekekkel! A legjobb kirándulás a közös tervezéssel kezdődik, hiszen 

mindenki ötletére szükség van! A csapatmunka összehozza az osztály tagjait, és így 

együttes erővel nyerhetik meg az osztálykirándulást! 

A pályázatra egy részletesen kidolgozott osztálykirándulás programjával, pénzügyi tervével 

és a közös tervező munkát megörökítő dokumentumokkal lehet jelentkezni. Az alsó, illetve 

felső tagozatos diákok osztálykirándulása eltérhet egymástól (időtartam, mind 

programlehetőségek tekintetében), így az elbírálás is külön zajlik.  

A pályázaton induló alsó, illetve felső tagozatos osztályok közül az 1. helyezett 1-1 (alsó és 

felső tagozatos) osztály kirándulását finanszírozzuk! A 2. és 3. helyezett osztályok sem 

maradnak jutalom nélkül! Számukra egy kiválasztott programra biztosítjuk a 

belépőjegyeket maximum bruttó 50.000 Ft-ig!  

Különdíj: A leggyorsabbak közül az első három pályázatot benyújtó osztály biztosan nyer 

egy budapesti kirándulást, melynek keretében a nyertes osztályok részt vehetnek az 

európai Pénz7 (www.europeanmoneyweek.eu) magyarországi nyitó eseményén, majd 

meglátogathatják az Országházat és a Hősök terét is. A budapesti kirándulás időpontja: 

2015. március 9. 

A pályázat kiírója a PontVelem Nonprofit Kft., támogatója a Pénziránytű Alapítvány. 

Általános pályázati feltételek: 

Kik vehetnek rész: 

 A pályázaton magyarországi általános iskolák osztályai vehetnek részt, a nyertes 

osztályokkal szemben elvárás a PontVelem programba történő regisztráció. 

A pályázat időtartama 

A pályázat kezdete: 2015. január 21. 

A pályázatok leadási határideje: 2015. március 15. 

A budapesti kirándulásra is pályázó osztályok legkésőbb 2015. február 20-ig küldjék 

be pályázatukat! 

Eredményhirdetés: 2015. április 15.  

Az osztálykirándulás lebonyolítása és az elszámolás benyújtási határideje: 2016. 

június 17. 

http://www.europeanmoneyweek.eu/
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Pályázat tartalma: 

Hazánk, Magyarország területén belül számtalan csodálatos hely és program várja 

a diákokat! Egy egynapos osztálykirándulás épp olyan szórakoztató és egyben 

fárasztó lehet, mint egy több napon át tartó utazás, ezért a pályázatunk szabad 

kezet ad a kirándulás időtartamát és célját illetően.  

A legjobb kirándulás a közös tervezéssel kezdődik, hiszen mindenki ötletére szükség 

van! Ez történhet osztályfőnöki óra keretében, iskola után, de akár a szünetben is. A 

közös munka gyümölcseként a nyertes osztályoknak lehetőségük van részt venni a 

gondosan megtervezett kiránduláson! 

A pályázat külön elbírálás alá helyezi az alsó, illetve felső tagozatos osztályokat. Az 

1. helyezett 1-1 osztály kirándulását a pályázati összeg erejéig a pályázat kiírói  

fizetik előfinanszírozással. A 2. és a 3. helyezett osztályok sem maradnak jutalom 

nélkül! Az osztály által kiválasztott programra biztosítjuk a belépőjegyeket maximum 

bruttó 50.000 Ft-ig! 

A tervezés folyamán kérjük, vegyék figyelembe, hogy fejenként maximum bruttó 

15.000 Ft áll rendelkezésre, és maximum 33 fő vehet részt a kiránduláson! Kérjük, 

hogy minimum 2 kísérőtanárral számoljanak! Abban az esetben, ha többen 

kívánnak részt venni a kiránduláson, a többletköltségek finanszírozása önerőből 

történik!  

A pályázati dokumentumok és azok benyújtásának formája 

 A pályázatnak egy megvalósítható osztálykirándulás tervét kell tartalmaznia 

részletes programtervvel, tételes pénzügyi tervvel és az előírt mellékletekkel. 

A kirándulás helyszíne, programjai, időtartama szabadon választható. 

 A kirándulás minden eleme, így pl. a programjai, utazási és étkezési költségei 

is kerüljenek feltüntetésre. 

 A pályázathoz csatolni szükséges a tervezés folyamatának dokumentációját 

(fényképek a tervezés pillanatairól, egyéb, a gyerekek által készített 

tervezetek, pl. rajzok, prezentációk, írások). Céljaink között szerepel, hogy a 

diákok már most megtapasztalják a pénzzel való gazdálkodás folyamatát, 

ezért a pályázatok értékelésénél elsődleges szempontot képvisel a tervezés 

dokumentációja, a diákok bevonásának bemutatása! 

 A mellékelt kidolgozási segédlet kitöltése csatolmányként szerepeljen a 

pályázat mellett (a pályázati leírás utolsó oldalán található). 

 A pályázat benyújtása elektronikus formában történik „Osztálykirándulás 

pályázat” megnevezéssel a pontvelem@pontvelem.hu e-mail címre. 

 A pályázatot Microsoft Word, PowerPoint és/vagy Excel segítségével 

készítsék.  

 A pályázatnak tartalmaznia kell: 

1. kirándulás leírását 

mailto:pontvelem@pontvelem.hu
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2. költségvetéstervet 

3. tervezés folyamatának dokumentációját 

4. kidolgozási segédletet 

Költségkeretek, finanszírozás, igazolás 

A nyertes pályázatok megvalósításának finanszírozására fejenként maximum bruttó 

15.000 Ft áll rendelkezésre, és a tervezés folyamán kérjük, ezzel az összeggel 

gazdálkodjanak. Abban az esetben, ha 33 főnél többen kívánnak részt venni a 

kiránduláson, a többletköltségek finanszírozása önerőből történik! A pályázati 

fajlagos költségkeret (15e Ft/fő) nem bővíthető önerővel, a pályázat célja, hogy a 

megadott kereteken belül azonos feltételek között készüljenek a tervek. 

Az osztálykirándulás előfinanszírozással történik, ezért a költségeket a kirándulás 

után számlákkal és fotókkal kell igazolni (kérjük, hogy minden programot 

örökítsenek meg)! Ha a kirándulás számlákkal és fotókkal történő alátámasztása 

nem történik meg, akkor az elszámolás nem kerül elfogadásra, és az előleget vissza 

kell fizetni. A számláknak a nyertes osztály iskolájának nevére kell szólnia. 

A pályázaton nyert összeg folyósítása előfinanszírozás formájában, a nyertes 

pályázat finanszírozási igényétől függően (pl.: szállás lefoglalása, utazási előlegek, 

stb.) pályázatra szabottan történik. A pályázati pénz előleg formájában a 

pályázatban megjelölt személynek kerül utalásra. 

Abban az esetben, ha előre nem látható okok miatt változtatni kell a kiránduláson, 

és ezért nem egyezik meg a tényleges és a tervezett kirándulás menete és 

pénzügyi terve, csak írásos indoklás ellenében fogadható el a változtatás! A 

többletköltségek pályázati finanszírozása nem megoldható, a fennmaradó, el nem 

költött összeget visszautalással kell rendezni. 

Pályázatok elbírálása 

A pályázatok értékelése a PontVelem Nonprofit Kft. és a Pénziránytű Alapítvány 

szakmai zsűrije által történik. 

A pályázat kiemelt célja, hogy a diákok megtapasztalják a pénzügyi tervezés, 

gazdálkodás folyamatát, ezért a pályázatok értékelésénél elsődleges szempontot 

képvisel a tervezés folyamatának dokumentációja! 

A különdíjat a pályázatot beküldő első három osztály nyeri el, a különdíj 

elnyerésének feltétele, hogy a pályázat érvényes legyen és legkésőbb 2015. 

február 20-ig beérkezzen. Az eredményről a PontVelem Kft. azonnal értesíti a 

nyertes osztályok tanárát. A budapesti kirándulásra az osztály mellett két kísérő 

tanárral is számolni kell. A kirándulás 2015. március 9-én valósul meg. Amennyiben a 

különdíjat megnyerő osztály nem kíván részt venni a felajánlott budapesti 

kiránduláson, a feltételeknek megfelelő, időbeni sorrendben következő pályázatot 

benyújtó osztály nyeri el a lehetőséget.  


