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A Szabadka Város Tehetséges Sportolók Fejlődését Ösztönző Költségvetési Pénzalapjának
megalapításáról szóló rendelet 10. szakaszának 1. bekezdés 4. pontja (Szabadka Város Hivatalos
Lapjának 53/16 száma) alapján Szabadka Város Tehetséges Sportolókat Támogató
Ösztöndíjbizottsága 2017.03.06-án meghirdeti a
PÁLYÁZATOT
ösztöndíjak 2017. évi odaítélésére
A pályázatot ösztöndíjak odaítélésére írjuk ki a tehetséges fiatal sportolók fejlődésének
ösztönzésére.
Az ösztöndíjazó 45 ösztöndíjat ítél oda.
A PÁLYÁZAT CÉLJA
A pályázat célja lehetőséget teremteni a tehetséges fiatal sportolók fejlődésének
ösztönzéséhez Szabadka város területén.
II. KRITÉRIUMOK ÉS SZEMPONTOK
A sportoló az alábbi feltételek és kritériumok mellett kaphat ösztöndíjat:
1) ne legyen 12 évnél fiatalabb, sem 20 évesnél idősebb a pályázat lezárulásának napjáig,
2) a Szerb Köztársaság állampolgára,
3) állandó lakóhelye / tartózkodási helye a pályázati kérelem benyújtásának napjáig legalább egy
éve Szabadka város területén van,
4) nem hivatásos sportoló a Sporttörvénnyel összhangban,
5) olyan sportklub tagja, melynek a székhelye Szabadka város területén van, s mely Szabadka Város
Sportszövetségének tagja,
6) a folyó évben nappali tagozatos diák státusza van ‒ a 18 év alatti sportolók esetében,
7) egészségi állapota megfelelő a sporttevékenység végzéséhez a törvénnyel összhangban, és
tiszteletben tartja a doppingellenes szabályokat A sportbeli dopping megakadályozásáról szóló
törvénynek megfelelően,
8) nem kap más intézményektől és szervezetektől sportösztöndíjat,
9) olyan sportoló, aki nem szerepel az elismert nemzeti ágazati szövetség rendszerében, nem lehet
az ösztöndíj kedvezményezettje.
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III. DOKUMENTÁCIÓ
A pályázatra a kitöltött pályázati űrlap és nyilatkozat benyújtásával lehet jelentkezni.
A kitöltött jelentkezési laphoz és nyilatkozathoz a sportolóknak a következő dokumentációt
kell mellékelniük:
rövid életrajzot az előző évben elért sporteredmények feltüntetésével,
anyakönyvi kivonat, a sportoló korának bizonytékaként,
állampolgársági bizonylat,
személyi igazolvány fénymásolata, kiskorú személy esetében a törvényes képviselő személyi
igazolványának fénymásolata,
a sportoló folyószámlájának fénymásolata (a 18 évnél fiatalabbak esetében a törvényes
képviselő folyószámlájának fénymásolata),
bizonylatot arról, hogy olyan sportklub tagja, melynek a székhelye Szabadka város területén
van, s mely Szabadka Város Sportszövetségének tagja,
kitöltött nyilatkozatot arról, hogy nem hivatásos sportoló, és nem kap más sportösztöndíjat,
a klub által kiadott bizonylatot arról, hogy a sportoló a klub listáján perspektivikus
klubtagként szerepel, és a törvénnyel összhangban megállapították egészségügyi alkalmasságát,
iskolai bizonylatot a 18 évnél fiatalabb sportolóknak.
IV. HATÁRIDŐK ÉS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A határozatot közzé kell tenni a Város hivatalos honlapján is. www.subotica.rs a Pályázatok
és hirdetmények alatt.
A pályázatra az előírt űrlap kitöltésével és a nyilatkozattal kell jelentkezni – Jelentkezés az
ösztöndíjak 2017. évi odaítélésére meghirdetett pályázatra, mely Szabadka Város hivatalos
honlapján lett közzé téve, www.subotica.rs a Pályázatok és hirdetmények oldalon.
A hiányos és késve érkezett jelentkezéseket a bizottság nem fogja elbírálni.
A kitöltött jelentkezési űrlapot és nyilatkozatot, valamint a kért dokumentációt
nyomtatott formában, zárt borítékban kell elküldeni Szabadka Város Sportszövetségének, a
Raichl Ferenc park 12. címre, vagy postán keresztül zárt borítékban, a következő
megjelöléssel: „Jelentkezés az ösztöndíjak 2017. évi odaítélésére meghirdetett pályázatra".
A pályázati anyagot nem küldjük vissza.
A pályázati jelentkezések benyújtásának határideje Szabadka város www.subotica.rs
című honlapján történő közzétételtől számított 15 nap, illetve 2017.03.06-tól 2017.03.21-jéig.
Szabadka város tehetséges fiatal sportolóinak ösztöndíjazásáról szóló döntést a város
honlapján tesszük közzé.
További információk kaphatók munkanapokon a 024/626-884 telefonszámon, Szabadka
Város Közigazgatási Hivatalának Társadalmi Tevékenységek Titkárságán.
Szabadka Város Tehetséges Sportolókat Támogató
Ösztöndíjbizottsága
Nemanja Simović, s.k.	
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