
PontVelem Okos program 

Osztálykirándulás tervező pályázat 

Rövid leírás: 

A PontVelem Okos Program keretében meghirdetésre kerülő Osztálykirándulás 

tervező 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! 

Az alsó illetve felső tagozatos diákok osztálykirándulása eltérhet egymástól, 

(időtartam, mind programlehetőségek tekintetében) így az elbírálás is külön zajlik. A 

programban részt vevő alsó illetve felső tagozatos osztályok közül az 1-1. helyezett 

osztályok 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! 

A pályázat kiírója a PontVelem Nonprofit Kft. 

 

Általános pályázati feltételek: 

Kik vehetnek rész: A pályázatban minden általános iskolai osztály részt vehet. 

Csak a nyertes osztályok regisztrációja kötelező a PontVelem Okos 

Programban! 

 

Pályázat tartalma:  

Hazánk, Magyarország területén belül számtalan csodálatos hely és 

program várja a diákokat! Egy egynapos osztálykirándulás épp olyan 

szórakoztatható és egyben fárasztó lehet, mint egy több napon át tartó 

távollét, ezért a pályázatunk szabad kezet ad a kirándulás időtartamát 

illetően.  

A legjobb kirándulás a közös tervezéssel kezdődik, hiszen mindenki ötletére 

szükség van! Ez történhet az osztályfőnöki óra keretében, iskola után, de akár 

a szünetben is. A közös munka gyümölcseként a nyertes osztályoknak 

lehetősége van ellátogatni a gondosan megtervezett kirándulásra! 

A pályázatunk külön elbírálás alá helyezi az alsó illetve felső tagozatos 

osztályokat. Az 1-1. helyezett osztályok kirándulását finanszírozzuk! A 2. és 3. 

helyezett osztályok sem maradnak jutalom nélkül. Számukra egy általuk 



kiválasztott programra biztosítjuk a belépőjegyeket maximum bruttó 50.000 Ft-

ig! 

A tervezés folyamán vegyék figyelembe, hogy fejenként maximum bruttó 

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

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

többen kívánnak részt venni a kiránduláson, a többletköltségek finanszírozása 

önerőből történik!  

 

A pályázat tartalma és benyújtásának formája 

 A pályázatnak egy megvalósítható osztálykirándulás tervét kell 

tartalmaznia részletes programtervvel és tételes pénzügyi tervvel. A 

kirándulás helyszíne, időtartama szabadon választható. A kirándulás 

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

kerüljenek feltüntetésre. 

 A pályázati anyag csatolmányához tartozik a tervezés folyamatának 

dokumentációja (fényképek a tervezés pillanatairól, egyéb gyerekek 

által készített tervezeteket pl. rajzok, prezentációk, írások). Céljaink 

között szerepel, hogy a diákok már most megtapasztalják a 

pénzgazdálkodás folyamatát, ezért a pályázatok értékelésénél 

elsődleges szempontot képvisel a tervezés dokumentációja! 

 A mellékelt kidolgozási segédlet kitöltése csatolmányként szerepeljen a 

pályázat mellett (a pályázati leírás utolsó oldalain található). 

 Az összeget kizárólag az iskola alapítványának tudjuk utalni, ezért 

kérem, hogy az alapító okirat másolatát is csatolják. 

 A pályázatot lehetőleg PDF formátumban vagy MS Excel formátumban 

készítsék. Az átláthatóság kedvéért a dokumentációhoz tartozó 

anyagok lehetőleg a kirándulás leírásának PDF fájljába kerüljenek. 

Továbbá kérem, ügyeljenek a pályázati anyag logikus felépítésére. 

 Jó tanács:  

1. MS Word és MS PowerPointban elkészült anyagok PDF 

formátumba könnyedén elmenthetőek.  

2. A képek méretet feltöltés előtt mindig nézzék meg, amennyiben 

túl nagy kicsinyítsék le!  

3. Amennyiben videót szeretnének feltölteni egy youtube vagy 

vimeo linket illesszenek be a pályázati anyagba 

 A pályamunka összesen maximum 20MB lehet. A kész anyagokat 

töltsék fel az Osztálykirándulás pályázat pályázatfeltöltő oldalára, 

amely a következő oldalon érhető el: 

 www.pontvelem.hu/osztalykirandulas-palyazat-feltoltes  

  

http://www.pontvelem.hu/osztalykirandulas-palyazat-feltoltes


 

 A pályázatnak tartalmaznia kell:  

1. a kirándulás leírását 

2. költségvetéstervet 

3. dokumentációt  

4. kidolgozási segédletet 

5. iskola alapítványának alapító okirat másolata 

 Probléma/kérdés esetén bátran írjanak a pontvelem@pontvelem.hu 

címre, vagy hívjanak +36-30-590-2085 telefonszámon 

 

Költségkeretek, igazolás 

A nyertes pályázatok megvalósításának finanszírozására fejenként maximum 

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

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

a kiránduláson, a többletköltségek finanszírozása önerőből történik!  

Az osztálykirándulás előfinanszírozással történik. A PontVelem Nonprofit Kft. az 

iskola alapítványának utalja el az összeget. Az alapítványtól kérjük egy 

támogatási igazolás kiállítását és visszaküldését a PontVelem címére. A 

kirándulás költségeit az iskola alapítványának címére kiállított számlák 

másolatával és fotókkal kell igazolni a kirándulást követően (kérjük, hogy 

minden programot örökítsenek meg)! Ha a kirándulás számlákkal és fotókkal 

történő alátámasztása nem történik meg, akkor az elszámolást nem áll 

módunkban elfogadni, és visszautalással szíveskedjenek rendezni az összeget!  

Abban az esetben, ha nem egyezik a tényleges és tervezett kirándulás 

menete és pénzügyi terve, egy írásos indoklás ellenében elfogadjuk a 

változtatást! A többletköltségeket nem áll módunkban finanszírozni, a 

fennmaradó összeget visszautalással kell rendezni. 

 

A pályázat időtartama alsó és felső 

tagozatosoknak 

 

Pályázat kezdete 2016. október 24. 

Pályázat leadási határideje 2016. november 27. 

Eredményhirdetés 2016. december 13. 

 

 A pályázatok értékelése a PontVelem Nonprofit Kft. és a Pénziránytű 

Alapítvány szakmai zsűrije által történik. 

 Céljaink között szerepel, hogy a diákok már most megtapasztalják a 

pénzgazdálkodás folyamatát ezért a pályázatok értékelésénél elsődleges 

szempontot képvisel a tervezés dokumentációja! 

mailto:pontvelem@pontvelem.hu
tel:+36305902085


 Az eredményhirdetés után az osztálykirándulásra megadott időpont előtt 

maximum egy hónappal korábban folyósítjuk az iskola alapítványának a 

számlájára az összeget. 

 2017. június 17-ig van lehetőség az osztálykirándulásra ellátogatni. 

A játékosok a pályázatban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a játék 

szervezője, a PontVelem Nonprofit Kft. a résztvevők adatait (név, e-mail cím) 

díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen pályázat lebonyolítása és 

dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje. A résztvevők hozzájárulnak 

továbbá ahhoz, hogy a megadott e-mail címeket a PontVelem Nonprofit Kft. 

marketing tevékenysége céljából felhasználja. Harmadik személyeknek a PontVelem 

Nonprofit Kft. ezen információkat nem adja tovább.  

Amennyiben a nyertes pályázatokat illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény 

juttatásának kérdésében, illetve a nyertesek meghatározásában, a PontVelem 

Nonprofit Kft. döntése végleges és nem vitatható.  

Bármilyen felmerülő vitás esetben a Pontvelem Nonprofit Kft. döntése az irányadó.  

PontVelem Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben 

valamely résztvevő a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt 

sértő magatartást tapasztal, úgy az pályázót azonnali hatállyal kizárja a versenyből.  

A jelen szabályzat bárminemű megsértése – akár a díj átvételét követően is – a 

programból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja 

maga után. A játékszabály megszegésével a PontVelem Nonprofit Kft-nek okozott 

kárért az iskola teljes körű felelősséget vállal. A PontVelem Nonprofit Kft. döntése a 

kizárás kérdésében végleges és nem vitatható.  

A PontVelem Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot jelen játékszabályzat 

módosítására, ill. kiegészítésére. 

 


