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Pályázati felhívás
A Magyar Evezős Szövetség pályázatot hirdet a FISA 2013. évi hamburgi utánpótlás (2013. október
24-27) és tallini felnőtt edzőkonferencián (2013. november 7-10) 1-1 fő sportági edző részvételére.
1. A pályázat célja
•
•

Sportszakember továbbképzés támogatása, a sportszakemberek
megismertetése a legfrissebb evezős szakmai ismeretekkel
Az előadáson elhangzott legfrissebb sportszakmai anyagok eljuttatása, továbbítása a hazai
edzőtársadalom felé

2. A pályázati összeg - költség fedezet
Pályázati díj nincs.
A nemzetközi sportszakmai konferencia részvételi díját, valamint az utazás és szállás költségét a
Magyar Evezős Szövetség vállalja. Az utazással kapcsolatos részletes információk a nyertes
pályázóval kerül egyeztetésre.
A program fedezetét a MESZ a sportág-fejlesztési támogatásából, az edzőképzés, edzőtovábbképzés
szakmai program keretében rendelkezésre álló forrásból biztosítja
3

Pályázatot nyújthatnak be

A Magyar Evezős Szövetség valamennyi tagegyesületében legalább 2 éve igazoltan aktívan
tevékenykedő, társalgási szintű angol szaknyelvtudással rendelkező edzők, abban az esetben, ha
egyesületének nincsen tartozása a Magyar Evezős Szövetséggel szemben.
Minden tagegyesületből csak 1 edző nyújthat be pályázatot. Több pályázat érkezése esetén az első
pályázat kerül értékelésre.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• edzői eredményesség
• fiatal életkor
A pályázatot elnyerő vállalja, hogy a FISA edzőkonferencián elhangzott minden előadásról magyar
nyelvű, a sportági sportszakemberek részére továbbítandó írásbeli (word doc) összefoglalót, illetve a
FISA edzőkonferencia anyagából (powerpoint) bemutatót készít 2013. november 13-ig és a hazai
november 15-17-i edzőkonferencián előadást tart. A FISA konferencián megszerzett szakmai
konferencia anyagokat (CD, dokumentum, stb.) a MESZ iroda részére továbbadja.
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4. A pályázat benyújtásának módja
A pályázatot 2013. szeptember 23-án délelőtt 10 óráig, vagy email-en keresztül
(info@hunrowing.hu), vagy személyesen borítékban átadva lehet leadni a Magyar Evezős Szövetség
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. szám alatti irodájában. A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a tagszervezet elnökének, vagy igazgatójának rövid ajánlását és aláírását,
- egy vázlatos bemutatást az edzői tevékenységével, valamint
- egy motivációs levelet a pályázat elnyerésével kapcsolatban (pályázó előnyei).
A beadási határidő után hiánypótlásra nincs lehetőség!

5. A pályázat elbírálása
Az érvényes pályázatokat a Magyar Evezős Szövetség felnőtt szakmai vezetőjéből, a MESZ
Héraklész koordinátorból, valamint a MESZ elnökségének egy tagjából álló 3 tagú bizottság 2013.
szeptember 23.-ig elbírálja, majd a bizottság javaslata alapján a pályázat nyerteseiről a MESZ
Elnöksége 2013. szeptember 24.-ig dönt.
A pályázókat a döntésről a Magyar Evezős Szövetség írásban értesíti.

Az edzőkonferenciákkal kapcsolatos információk megtalálhatóak az alábbi weboldalakon:
Ifjúsági FISA edzőkonferencia, Hamburg:
http://www.rudern.de/uploads/media/dinlang_hh_100dpi.pdf
Felnőtt FISA edzőkonferencia, Tallin:
http://www.soudeliit.ee/index.php/en/fisa-coaches-conference-2013
Budapest, 2013. szeptember 19.
MESZ elnöksége
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