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Közéleti ösztöndíj 

Pályázati adatlap  

2018/19. tanév 

Adatok: 

Név: Czene Nikolett 

Beszámolási időszak: 2019. 02. 01.-2019.02.28. 

 

Végzett tevékenység részletes leírása (min. 400 karakter szóköz nélkül):  

 

Beszámoló a Grofcsik András Emlékversenyen elvégzett tevékenységeimről: 

 Űrlap készítése a jelentkezők számára. A jelentkezés elindítása. 

 Meghívó készítése az oktatók és támogatók számára. A meghívók személyes átadása. 

 Szervezői pályázat elkészítése és kiírása. 

 A csapatok terembeosztásának elkészítése. Majd a szervezők beosztásának az elkészítése 

a verseny felügyeletére. Egyéb tevékenységek beosztása. 

 A programterv elkészítése. 

 Egyeztetés Beke Dórával a gyárlátogatásokkal kapcsolatban. 

 Szervezői gyűlés tartása két alkalommal. A szervezők beosztásának elkészítése. 

 Bevásárlás Varga Ferenccel. 

 Egyeztetés Vészi Blankával a versenyzőkkel és a zsűrivel készítendő  interjúkkal 

kapcsolatban. 

 Egyeztetés a Stúdióval a versenyen készítendő fotókkal és videókkal kapcsolatban. 

 Többszöri egyeztetés Gömöri Szabolccsal az ebéddel és az italrendeléssel kapcsolatban.  

 Megfelelő szállás keresése a határon túlról érkező magyarok számára. Kapcsolatfelvétel 

a szállással. Szállás lefoglalása. Egyeztetés az érkezéssel kapcsolatban a csapatokkal.  

 A Bor- és Sajt Kör felkérése a Borkóstoló megszervezésére. Egyeztetés a Bor-és Sajt 

Körrel az első napon tartandó Borkóstolóval kapcsolatban. 

 Egyeztetés Bérces Zitával a tavalyi győztes csapatból azzal kapcsolatban, hogy a 

vándorkupát visszakapjuk. 

 A verseny után az értékelő űrlap elkészítése és továbbítása a versenyzőknek. 

 Többszöri egyeztetés Beke Dórával a támogatókkal kapcsolatban. 

 A gyárlátogatásra buszbérlés elintézése. Felvettem a busztársasággal a kapcsolatot és 

megbeszéltem a pontos indulási helyet és időt. 
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 Verseny előestéjén a reggelihez a szendvicsek elkészítése. 

 A feladatlapok formázása, kinyomtatása. 

 Pontozólap elkészítése. 

 Egyeztetés Varga Ferenccel az új oklevél és emléklap szerkesztésével kapcsolatban. 

 Egyeztetés Pollák Zsomborral a plakátok, emléklapok és oklevelek kinyomtatása miatt. 

 Gyárlátogatás miatt bekértem a versenyzők és szervezők adatait, amit Beke Dórának 

továbbítottam. 

 A versenyzők mappáinak elkészítése amely tartalmazta a feladatsor, a programtervet és 

tollakat. 

 Egyeztettem többszöri alkalommal Varga Ferenccel, Bezzeg Klaudiával a felmerülő 

problémákkal kapcsolatban 

 Egyeztetés a zsűritagokkal a verseny helyszínével és az időponttal kapcsolatban. 

 Az első napon reggel a szervezőkkel átpakoltuk a cuccokat a Ch épületbe. Felvettem a 

lefoglalt termeknek a kulcsát. 

 Beszéltem Gömöri Szabolccsal az étel pontos kiszállításával kapcsolatba. 

 Borkóstoló előkészítését végeztem.  

 Mindkét nap a szervezők koordinálását végeztem. 

 

 

 

Melléklet(ek): 

 

 

 

Nyilatkozatok: 

Kijelentem, hogy a pályázati feltételeknek megfelelek, továbbá a pályázat leadásával hozzájárulok ahhoz, hogy 

személyes adataimat a VBK HK a pályázat elbírálása során felhasználja. 

Hozzájárulok, hogy nyertes pályázat esetén a nevemet, Neptun kódomat, az elért pontszámot, a megítélt ösztöndíj 

összegét a VBK HK nyilvánosságra hozza. 

 

 

Budapest, 2019. március 1. 

 

Czene Nikolett 


