
  
 

 

1. Tanfolyami díj támogatás 

A pályázat célja: 

Az Innovációs Sport Alapítvány a Pro Filii Alapítvány támogatásával pályázatot hirdet, olyan rászoruló 

családok számára, akiknek gyermekük/gyermekeik rendszeresen sportolnak. Az Alapítványunk fő céljai 

közé tartozik a sporttevékenységek szervezése és a fiatalok egészséges életmódra nevelése. 

Szeretnénk azokat a rászoruló családokat támogatni, akiknek ebben a kialakult helyzetben egyre 

nehezebb a gyermekeik sportolásának a költségei.  

A pályázat benyújtására jogosultak köre: 

Pályázatot olyan rászoruló családok nyújthatják be, akik az Újbudai Judo Sportegyesület 

sportfoglalkozásait rendszeresen látogatják és regisztrált tagok az egyesületben. 

Támogatható tevékenyég:  

A 2022/23-as tanévben sportoló gyermekek havi tanfolyamos díjának 25-50-75-100%-os vissza nem 

térítendő támogatás. 

Támogatási időszak: A benyújtást követő hónaptól - 2023. június 30. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.december 31-ig,  

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok: 

-Pályázati adatlap 

-Munkáltatói igazolás- 1. sz. melléklet 

-Indoklás- 2.sz. melléklet 

 

A pályázat benyújtásának módja: 

Személyes leadás a Budai Judo Akadémia irodájában,  

lezárt borítékban és kérjük írja rá:  

PÁLYÁZAT TANFOLYAMI DÍJ TÁMOGATÁS 

VAGY 

szkennelve küldje el az info@bja.hu email címre, 

Tárgy : PÁLYÁZAT TANFOLYAMI DÍJ TÁMOGATÁS 

 

Kapcsolatok: 

Piriti Tamás 

+36 70 429 7397 vagy info@bja.hu 

  

mailto:info@bja.hu


  
 

 
 

PÁLYÁZATI ADATLAP 
az Innovációs Sport Alapítványnak  

2022/23-as tanév 
Tanfolyami díj támogatás pályázatára 

 

Szülő személyes adatai 

 ÉDESANYA ÉDESAPA 

Név:   

Születési hely:   

Születési idő:   

Anyja neve:   

Lakcím:   

Levelezési cím:   

Telefonszám:   

Email cím:   

Adóazonosító jele:   

Szem. igazolvány 
szám: 

  

Családi állapot: - élettársak/házasok a szülők 
- egyedülálló/elvált szülők 
- özvegy 
- egyéb: ……………………………………… 

Egy háztartásban élők 
száma: 

  

Pénzügyi adatok 

 ÉDESANYA ÉDESAPA 

Havi bevétel: 
(munkáltató által igazolt 
összeg) 

  

Családi pótlék:   

Egyéb bevétel:   

Összes bevétel:   

  

A pályázat benyújtási határideje: 2022. december 31. 



  
 

Gyermek(ek) adatai 

 1.GYERMEK 2.GYERMEK 3.GYERMEK 4.GYERMEK 
Gyermek neve:     

Születési hely:     

Születési idő:     

Anyja neve:     

Gyermek 
egészségügyi 
állapota 

-egészséges 
-SNI 
-fogyatékkal élő 
-egyéb:……………………… 

-egészséges 
-SNI 
-fogyatékkal élő 
-egyéb:……………………… 

-egészséges 
-SNI 
-fogyatékkal élő 
-egyéb:……………………… 

-egészséges 
-SNI 
-fogyatékkal élő 
-egyéb:……………………… 

Látogatja az ÚJSE 
edzéseit 
gyermeke? 
(Nem válasz esetében 
a további kérdésekre 
nem kell válaszolnia.) 

igen               nem igen               nem igen               nem igen               nem 

Hova jár judora? -Budai Judo Akadémia 
-Külsős helyszín: 
…………………………………. 

-Budai Judo Akadémia 
-Külsős helyszín: 
…………………………………. 

-Budai Judo Akadémia 
-Külsős helyszín: 
…………………………………. 

-Budai Judo Akadémia 
-Külsős helyszín: 
…………………………………. 

Melyik csoportba 
jár? 

-óvodás 
-iskolás 
-versenyző 
-mozgásfejlesztő 

-óvodás 
-iskolás 
-versenyző 
-mozgásfejlesztő 

-óvodás 
-iskolás 
-versenyző 
-mozgásfejlesztő 

-óvodás 
-iskolás 
-versenyző 
-mozgásfejlesztő 

Milyen 
rendszerességgel 
jár gyermeke az 
edzésekre? 

heti 1x 
heti 2x 
heti 3x 

heti 1x 
heti 2x 
heti 3x 

heti 1x 
heti 2x 
heti 3x 

heti 1x 
heti 2x 
heti 3x 

Havi tanfolyam 
díja: 

    

Pályázandó összeg összesen: …………………………………. Ft/hó (Kérem adja össze, az összes 

gyermek tanfolyami díját) 

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy csak a hiánytalanul, nyomtatott betűvel, vagy géppel 

kitöltött adatlapot fogadjuk el! A pályázattal kapcsolatos információkért az alábbi 

elérhetőségeken érdeklődhet: 

Piriti Tamás- +36 70 429 7397 vagy info@bja.hu 

Kijelentem, hogy a pályázati adatlapon kitöltött fenti adatok a valóságnak megfelelnek és hozzájárulok 

tárolásához és ellenőrzéséhez. 

Kelt:…………………………………………… 

                     …………………………………….                                           ……………………………………… 

 Édesanya  Édesapa 
Az Innovációs Sport Alapítványra vonatkozó uniós és hazai adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően gondoskodik személyes adatai 

védelméről. Tájékoztatjuk, hogy a pályázati adatlapon a kapcsolattartás érdekében e-mail cím megadása szükséges. A megadott személyes 

adatok adatkezelésének célja az Adatkezelő részéről a kapcsolatfelvétel lehetőségének megteremtése a pályázat elbírálásával, illetve az 

elszámolással kapcsolatban. Az adatkezelés jogalapja az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) 6. cikk (1) bekezdése e) 

pontja, azaz az adatkezelés az Adatkezelő közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.  

  



  
 

 

MUNKÁLTATÓI JÖVEDELEMIGAZOLÁS 

1.sz. melléklet 
 

Munkavállaló adatai: 

Munkavállaló neve:  

Születési/leánykori neve:  

Anyja szül./leánykori neve:  

Születési hely:  

Születési idő:  

 

Munkáltató adatai: 

Munkáltató neve:  

Foglalkoztatási szektor:  
 

Adószám:  

Munkáltató címe:  

Munkáltató telefonszáma:  

 

A munkaviszony adatai: 

Munkaviszony kezdete:  

Beosztása: tulajdonos 

szellemi alkalmazott 

fizikai alkalmazott 

közalkalmazott 

köztisztviselő 

Egyéb:………………… 

Utolsó 3 havi jövedelem 
Hónap Jövedelem 

  

  

  

 

Kelt: ………………………………,…………..év……………….hó……………..nap 

  ....................................................  

 munkáltató cégszerű aláírása és bélyegzője 

  



  
 

 

INDOKLÁS 
2.sz. melléklet 

 

 

Kérjük röviden mutassa a család helyzetét és indokolja meg, hogy miben segít Önöknek a támogatás? 
-Anya, apa kapcsolata, foglalkozása, további információk. 

-Lakhatással kapcsolatos tudni valók pl.: albérletben, szülőkkel élnek, saját tulajdon az ingatlan. 

-Gyerekekről egyéb információ pl.: SNI jelölése esetén, kérjük röviden részletezze 

 

 
 
 
 
 
 

 

Kelt, ………………………………………. 

  .................................................  

 szülő aláírása 

 


