TATA B Á N YA H A Z AV Á R P R O G R A M
Stúdium Ösztöndíj Programelem

PÁLYÁZATI ADATLAP
a szakképzésben/technikus képzésben tanuló diákok ösztöndíj pályázatának
elbírálásához
Tisztelt Pályázó!
Kérjük, hogy az alábbi adatlapot pontosan töltse ki, és a megadott határidőig és címre juttassa vissza.
Felhívjuk figyelmét, hogy a határidőn túl érkezett, hiányosan kitöltött pályázatokkal a kuratórium nem
tud érdemben foglalkozni. Kérjük, hogy lezárt félévéről hitelesített bizonyítvány másolatot csatoljon a
pályázati laphoz a félév igazolásaként. Köszönjük!

A pályázó diák neve: ……………………………………………………………….
lakcíme: Tatabánya, …………………..…………..……. u. ….…………. sz.
…....…..em. .…… ajtó
értesítési címe (ha nem a lakcím): ………………………………………………………………..
e-mail címe: …………………………………………………………………
telefonszáma: …………………………………………………………………
születési ideje: …..…….. év…………………………. hónap …………… nap
A szakképző intézmény neve: …………………………………………………………………………
……………………………………………….…………
SZAKKÉPZÉS (9-12. évfolyam) / TECHNIKUS (13-14. évfolyam)
(megfelelőt kérjük húzza alá!)
A szakma megnevezése: …………………………………………………………………
Állami ösztöndíjban részesül: …..Igen…………Nem………………(a megfelelőt kérjük aláhúzni)
Amennyiben

igen,

az

ösztöndíj

összege:

………………………………..Ft
. Jelenleg ………….évfolyam tanulója
A lezárt félév tanulmányi átlaga: ………………….... (számtani

átlag)

Számlaszám, ahova a támogatás elnyerése esetén a folyósítást kéri (ösztöndíjat csak számlaszámra
folyósítunk, kérjük pontosan megadni!)

--
Amennyiben a számlaszám nem a pályázó nevére szól, úgy kérjük szíveskedjen megadni a számla
tulajdonosának nevét: ……………………………………………………………………………….…
Kijelentem, hogy tatabányai állandó lakos vagyok, és a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Dátum: 2020…………hó………..nap

aláírás
a pályázó aláírása

TATA B Á N YA H A Z AV Á R P R O G R A M
Stúdium Ösztöndíj Programelem

Alulírott………………………………………………………..(név)

pályázó

jelen

nyilatkozat

aláírásával

hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati adatlapon megadott adataimat a Stúdium Közalapítvány (továbbiakban
adatkezelő) kezelje.
Az adatkezelés jogalapja hozzájáruláson alapul. Adatkezelésre jogosult a Stúdium Közalapítvány kuratóriuma,
valamint a Stúdium Közalapítvány titkára. Az adatkezelés célja a Tatabánya Hazavár Program Stúdium
tanulmányi ösztöndíjra pályázók beazonosítása, ösztöndíjra való jogosultság megállapítása. Az adatkezelő a
megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik
személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – kivéve, ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik –
kizárólag a pályázó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Az adatkezelés időtartama a pályázati
eljárás lezárásáig, illetve az ösztöndíjasok esetében az ösztöndíj folyósításának befejezéséig tart, azt követően az
adatkezelő a személyes adatokat törli.
A pályázó vállalja, hogy az adatkezelés időtartama alatt a pályázati adatlapon szereplő bármely adatának
változásáról, a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül értesíti az adatkezelőt. A 16. életévét még be
nem töltött kiskorú pályázó esetében szükséges a törvényes képviselő hozzájárulása a kiskorú adatainak
kezeléséhez.

……………………………………………
a pályázó aláírása

……………………………………………
a törvényes képviselő aláírása
(ha a pályázó nem töltötte be a 16. életévét!)

Az Intézmény igazolása a következő oldalon található.

TATA B Á N YA H A Z AV Á R P R O G R A M
Stúdium Ösztöndíj Programelem
Tisztelt Szakképző Iskola!
Kérjük, hogy az alábbi nyomtatványon szíveskedjenek a pályázni szándékozó diák számára
igazolni a tanulói jogviszonyt és előző félévi tanulmányi eredményét.
A pályázatok elbírálásához nyújtott szíves segítségüket köszönjük!

Stúdium Közalapítvány

A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY IGAZOLÁSA

Igazoljuk, hogy a pályázó intézményünk tanulója, a 2019/2020. tanév II. félévére beiratkozott.
A pályázati adatlapon található, tanulmányokra vonatkozó adatok a valóságnak megfelelnek.
A hallgató tanulmányi átlaga a lezárt félévben:

………………. (számtani átlag)

Dátum: 2020…………………………….
szakképző intézmény vezetőjének
aláírása
PH

Benyújtási határidő: 2020. február 14. (postára adás dátuma)
Polgármesteri Hivatal, Humán Iroda, Tromposch Ágnes, 2800, Tatabánya, Fő tér 8. Személyes
benyújtás: Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálata, ügyfélfogadási
idő: Hétfő: 13:00-17:00, Szerda: 8:00-16:00, Péntek: 8:00-12:30, 2800, Tatabánya, Fő tér 8.
Csatolandó dokumentumok:
kötelező dokumentumok, hiányuk esetén a pályázat érvénytelen:
- bizonyítvány másolata az utolsó félévről
- tanulói jogviszony igazolása (az adatlapon), vagy iskolalátogatási igazolás
- lakcímkártya másolata (vagy a lakcím egyéb módon történő igazolása)

