
 
 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Mézeskalácssütő versenyre hívjuk az alkotni vágyókat!  

 
Forrás:Intenet 

Jelentkezési feltétel: 

 dunaszentgyörgyi állandó lakhely 

Pályamű típusa: 

 mézeskalács kompozíció, 

 hagyományos, díszített mézeskalács figura (minimum 10 db) 

Pályázati kategória: 

 egyéni 1 (18 év alatti személy), 

 egyéni 2 (18 év feletti személy), 

 családi 1 (18 év alatti gyermek és szülő közös pályaműve) 

 családi 2 (18 év feletti családtagok közös pályaműve) 
 
 

A pályaműveket és a jelentkezési lapotokat - mellékletekkel - (zárt borítékban, a jelige, 
típus és kategória megjelölésével) kérjük az alábbi helyre és időpontban eljuttatni: 

Faluház (Kossuth L. u. 1.),  
2019. december 12., csütörtök, 16-18 óráig 

 
A zsűrizés helye és időpontja:  

Faluház, 2019. december 12., csütörtök, 18.30-19.30 óráig 
 

Megjegyzés: 
A pályázati dokumentum 2 oldalas, hozzá jelentkezési lap tartozik, amely a dunaszentgyorgy.hu 
oldalról letölthető. 

 
A pályázat eredményhirdetésére 

2019. december 15-én az Adventi koszorú   
ünnepi műsoron kerül sor a faluházban. 

 

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő Testületének  
Együttműködési Bizottsága 

 
Információ-kérés az embdsztgy@googlegroups.com e-mail címen vagy a 06/203558163-as telefonszámon 

lehetséges.

 
SZÍVBŐL JÖVŐ PROGRAMOK 2019 

TEHETSÉGES IFJÚSÁG 

mailto:embdsztgy@googlegroups.com


 
 

SZÍVBŐL JÖVŐ PROGRAMOK 2019 
TEHETSÉGES IFJÚSÁG 

Pályázati jelentkezési lap 
 

A Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő Testületének Együttműködési Bizottsága 

által 2019. december 12-én, csütörtökön, 16-18 óra közötti időtartamra meghirdetett 

mézeskalácssütő versenyre 

 
(Kézírással és gépelve is kitölthető!) 

1. Név (családi pályázók esetén a család képviselőjének adatait kérjük megadni): ………………………..……………...………………. 

2. Születési dátum, hely (családi pályázók esetén a család képviselőjének adatait kérjük megadni): ………….………………….. 

3. Lakcím: 7135. Dunaszentgyörgy, …………………………………………………..…utca/tér/köz………...házszám 

e-mail: ………..……………………..…………………………………….. telefonszám:……………………………….……………… 

4. Pályamű típusa (a megfelelő rész aláhúzandó):   

mézeskalács kompozíció                                             hagyományos mézeskalács figura (min. 10 db) 

5. Pályázati kategória (a megfelelő rész aláhúzandó):  

    egyéni 1 (18 év alatti személy) 

    egyéni 2 (18 év feletti személy) 

    családi 1 (18 év alatti gyermek(ek) és szülő(k)/nagyszülő(k) közös pályaműve) 

    családi 2 (18 év feletti családtagok közös pályaműve) 

5/1. Családi pályamű esetén készítők létszáma :………………………………………………………….……………...fő 

5/2. Családi pályázók esetén a pályamű készítésében résztvevők születési dátuma (év/hónap/nap): 

   

   

   

   

6. Jelige: …………………………………………………………………..…………………………………………………………………....... 

Mellékletek: lakcímkártya lakcímet igazoló oldalának másolata (18 év alatti pályázó esetén a törvényes 
képviselő iratmásolatát is kérjük csatolni!) 

 
Dátum: ………………………………., 2019. ………………. hó …………… napján   

……………………..……………………………….                                              ………………………………………………………… 
      egyéni 1 pályázó aláírása                                                                       egyéni 2 pályázó aláírása 
és/vagy törvényes képviselőjének aláírása                         
 
                                                        ………………………………………………………                          
                                                           családi 1 vagy 2 pályázók esetén  
                                                           a család képviselőjének aláírása  
 
A pályázó a jelentkezési lap aláírásával hozzájárul az általa megadott adatok pályáztató általi, a pályázat elbírálásához 
szükséges mértékű kezeléséhez. 


