Pályázati felhívás
A Magyar Evez s Szövetség elnöksége folytatja „Patrónus program” nev
programját.

sportágfejlesztési

1. Patrónus program célja
A MESZ utánpótlás programjaiban való edz i részvétel er sítése.
Az edz i életpálya vonzóvá tétele, tervezhet , hosszú távú feltételrendszerének kialakítása;
Az utánpótlás-nevelésben dolgozó edz k anyagi megbecsülésének növelése;
Korszer elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkez , nemzetközi szinten is eredményes
versenyz k felnevelésére képes fiatal edz i kör kialakítása.
2. Patrónus program pályázati kiírása
A Magyar Evez s Szövetség az utánpótlás–nevelésben tevékenyked
négy f patronált edz részére pályázatot hirdet az alábbi feltételekkel.

edz i feladatok ellátására

A négy f patronált edz t a MESZ edz i stáb tagjai patronálják.
A pályázaton nyertes edz (4 f ) juttatása:
A MOB Gerevich ösztöndíj Patrónus program keretéb l fejenként nettó 65.000 Ft/hó/f
A fenti juttatások után a jelenlegi törvényi szabályozások szerint az illet nek adófizetési
kötelezettsége nem keletkezik!
A nyertes pályázóra a MOB Gerevich ösztöndíj szabályzata érvényes. (melléklet)
A program id beli hatálya:
Jelen pályázaton nyertes négy f patronált edz 2011. január 1 és 2011. október 1. közötti id szakra
nyeri el a támogatást.
3. Pályázatot nyújthatnak be
Pályázatot nyújthat be az a legalább alapfokú evez s edz i végzettséggel rendelkez aktív edz , aki
vállalja a középfokú edz i végzettség megszerzését és a következ feladatok ellátását:
1. els sorban utánpótlás (18 év alatti) korú sportolókkal kell foglalkoznia,
2. éves ciklusra szóló felkészítési program készítése a Patrónusok szakmai iránymutatásával és
jóváhagyásával;
3. a Patrónusokkal közös éves program kialakítása, közös edzésvezetések, versenyekre történ
felkészítés;
4. részt vesz a Héraklész programban résztvev , illetve a Gerevich-ösztöndíjban részesül edz k
továbbképzésein, szakmai el menetelét szolgáló tevékeny aktivitás;
5. Klubedz ként, utánpótlás korosztály(ok)ban minimum 15 f s min ségi versenyz i keret
foglalkoztatása, versenyeztetése minimum évi 3 versenyen (Országos bajnokság + az egyik
kvalifikációs verseny és egy szabadon választott).
6. Up szövetségi kapitánnyal, szövetségi edz kkel történ rendszeres szakmai kapcsolattartás.
7. Központi (válogatott) edz táborokban való részvétel, a rá bízott edz tábori feladat(ok) ellátása.
6. évente írásbeli beszámolót készít az utánpótlás szövetségi kapitány és a MESZ elnöksége
részére;
Pályázat elbírálásánál el nyt jelent:
40 év alatti életkor
elért eredmények
Idegen nyelv(ek) ismerete, els sorban angol, német
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További rendelkezések:
1. a Patronált vállalja a közös munkát a Patrónusokkal, a Patrónus feladatokat a MESZ edz i stáb
tagjai és a Héreklész programban szerepl edz k látják el.
4. A pályázat benyújtásának módja
A pályázatot postai úton, vagy személyesen lehet eljuttatni a Magyar Evez s Szövetség (Magyar
Sport Háza, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. III. em. 308) irodájába.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2011. február 14. 17:00 óra
A fenti határid után érkezett pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni.
5. A pályázati díj
Nincs
6. A pályázat elbírálása
A döntésr l a pályázókat a Magyar Evez s Szövetség írásban értesíti, az eredményt a honlapján
(www.hunrowing.hu) is közzé teszi.
7. benyújtandó dokumentumok
1. motivációs levél, szakmai elképzelések
2. szakmai önéletrajz (edz i pályafutás, iskolai végzettség, elért eredmények, további elképzelések)
3. evez s edz i végzettségr l bizonyítványmásolatok
4. nyelvtudást igazoló bizonyítványmásolatok, ha van
8. Egyebek
A pályázaton résztvev k a pályázat benyújtásakor tudomásul veszik, hogy a pályázati döntés ellen
fellebbezéssel, panasszal és egyéb jogi igénnyel nem élhetnek.
A MESZ elnöksége fenntartja a jogot, hogy nem tölti be a pozíciót.

Budapest, 2011. február 08.

Magyar Evez s Szövetésg Elnöksége
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