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Az SHNK Alapítvány 2012. évi nyári edzőtáborán részt venni kívánók támogatására

A pályázat célja
Az SHNK klubokban gyakorló személyek anyagi támogatása a gyakorlás lehetőségeinek 
megkönnyítése érdekében, az SHNK által gyakorolt iai és az Alapítvány népszerűsítése, 
ismertségének növelése.
Azok részvételét várjuk, akik legalább egy éve rendszeresen gyakorolják az iaido valamilyen 
ágát. 
1. csomag: 100% szemináriumdíj-térítés (25.000.- Ft)
2. csomag:   50% szemináriumdíj-térítés (12.500.- Ft)

A pályázat valamelyik csomagjának megnyerése esetén a pályázó vállalja, hogy:
- tevékenyen részt vesz az edzőtábor teljes időtartamában;
- a pályázatában megfogalmazott vállalásokat maradéktalanul teljesíti;
- megfizeti az edzőtáborral kapcsolatos azon költségeket, amelyek nem képezik a sikeres 
pályázat tárgyát.

Egyéb lényeges feltételek:
Egy pályázó egynél több csomagra nem pályázhat.
A pályázó klubvezetője/oktatója jót áll a pályázó adataiért és vállalásaiért.

A beadott pályázatnak minden csomagfajtánál tartalmaznia kell:
- a csomag fajtáját;
- az írásos pályázatot, a kért kedvezmény indoklásával;
- a támogatás ellentételezéseként felajánlott társadalmi munka megfogalmazását (miben 
akarja segíteni az SHNK Alapítvány munkáját);
- a pályázó SHNK klubját vezető személy ajánlását.

A pályázatok beadási határideje
2012. május 31.

A pályázat beadásának módja:
Kizárólag írásban: személyesen a kuratórium bármelyik tagjának; csigapostával a 
kuratórium elnökének címére (Demeczky Jenő, 1118 Bp. Hegyalja út 70.);  elektronikus 
levélben a kuratórium elnökének címére: jeno@demeczky.hu.

A pályázat értékelésének határideje:
2012. június 30.
Az eredményhirdetés módja
Közzététel az SHNK Alapítvány honlapjának pályázati oldalán.

Budapest, 2012. április 28.

Az SHNK Alapítvány Kuratóriumának tagjai:
Demeczky Jenő
Kovács Péter
Nagy Gábor
Rabnecz Gyula
Stadler Gyula



Az SHNK Alapítvány 2012. évi nyári edzőtáborán részt venni kívánók támogatására 
kiírt pályázat eredménye

A benyújtott pályázatok közül az alapítvány kuratóriuma a következő két pályázatot fogadta 
el:

Várvizi Attila BFKIK 1. csomag
Kovács Balázs BFKIK 1. csomag

Gratulálunk a pályázóknak, és várjuk őket a 2012. évi nyári táborban.

Budapest, 2012. június 14.

Az SHNK Alapítvány Kuratóriumának tagjai:
Demeczky Jenő
Kovács Péter
Nagy Gábor
Rabnecz Gyula
Stadler Gyula


