Pályázati útmutató a TÁBITA szociális ösztöndíjhoz

A támogatás célja és háttere
2015-ben a REX-BAU Kft. felajánlást tett, kifejezve, hogy a Sárospataki Református Kollégium
Gimnáziumának diákjait ösztöndíjban kívánja részesíteni.
Az ösztöndíj célja, hogy támogatást nyújtson szerény anyagi körülmények között élő diákoknak
étkezésük, utazási költségük és tanulmányaikhoz kapcsolódó kiadásaik fedezéséhez.
Pályázók köre
A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának 9-12. évfolyamos, hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló tanulói.
Pályázás módja
A sikeres pályázáshoz a pályázati adatlap kitöltése szükséges.
A pályázati adatlap elektronikus formában elérhető az SRKG (www.reformatus-sp.sulinet.hu)
oldalán.
Pályázás menete
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 22.
A pályázatokat nyomtatott formában Búzásné Nagy Gabriella igazgatóhelyettesnek lehet leadni,
és/vagy elektronikus formában a rexbau@rexbau.hu címre lehet elküldeni. A pályázat
eredményének kihirdetése várhatóan 2017. szeptember 30.
Pályázattal elnyerhető támogatás
A pályázat keretében a 2017/2018-as tanévre az elnyerhető támogatás összege 130.000,- Ft. Az
ösztöndíj öt részletben – október 13., november 15., január 15., március 13., május 15. - kerül
kifizetésre, egyenlő részletekben.
A pályázók értesítési kötelezettségei
A támogatásban részesülő tanuló köteles a támogatás folyósításának időszaka alatt minden, a
támogatás folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban
értesíteni a pályázat kiíróját.
A pályázó 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett támogatást a folyósító intézmény részére
visszafizetni.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit a kiíró felé nyomtatott vagy
elektronikus formában kezdeményezhet.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő
adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem
részesülhet még abban az esetben sem, ha a támogatás elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez
vette.
A támogatást kizáró okok
- Nem a valóságnak megfelelő adatok megadása
- Hiányosan kitöltött adatlap

Pályázati adatlap a TÁBITA ösztöndíjhoz
Név: ....................................................................................................................................................
Osztály: ...............................................................................................................................................
Születési idő: .......................................................................................................................................
E-mail cím: .........................................................................................................................................
Lakcím: ...............................................................................................................................................
Telefonszám: .......................................................................................................................................

Szociális helyzet
Egy főre jutó havi jövedelem: ....................................................................................................................
Van-e súlyos beteg a családban: Nincs
Van: ...............................................................................................................................................
A pályázó szülei:
Elváltak
Külön élnek Egyik
sem
A pályázó:
Árva
Félárva
Egyik sem Lakhely:
Kollégium
Bejáró (honnan?): ..........................................................................................................................
Sárospatak
Testvérek a családban:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
...………………………………………………………………………………………………………….
Egyéb nehezítő körülmények:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Dátum:

Szülő aláírása:

Pályázó aláírása:

