SHUTTLE TIME - IRÁNY A TOLLASPÁLYA
Pályázati felhívás
A Magyar Tollaslabda Szövetség (kiíró) IRÁNY A TOLLASPÁLYA címen
Nemzetközi Iskolai Programot hirdet alap- és középfokú iskolák, oktatási
intézmények részére az alábbiakban megjelölt célra:







a programban résztvevő pedagógusok, testnevelők nemzetközi
program alapján történő továbbképzését különböző helyszíneken
és időpontban valósítjuk meg;
magyar nyelvre fordított írott szakirodalmat és videofilmeket
biztosítunk;
a tollaslabdázás oktatása, népszerűsítése iskolai kereteken belül
az adott intézmény tanulói részére;
a mindennapos testnevelés színvonalasabbá tétele;
a programban résztvevő diákok versenyrendszerének elősegítése
és támogatása;
a tollaslabda sport utánpótlás- és versenysport bázisának
szélesítése a hazai klubok és szakemberek segítségével.

A rendelkezésre álló keret
Az Európai Tollaslabda Szövetség és a Multi Alarm Zrt. Támogatásával létrejött
alapból a pályázat kiírója folyamatosan tud befogadni pályázatokat.
A nyertes pályázókkal a Magyar Tollaslabda Szövetség szerződést köt.
Pályázatot nyújthatnak be
Azok az alap- és középfokú oktatási intézmények, amelyek a kiírás feltételeit
elfogadják és betartják és ezt szerződés formájában rögzítik.
A pályázat benyújtásának ideje és módja
A pályázatot 2013. július 31-től folyamatosan lehet postára adni - lehetőleg
elsőbbségi, ajánlott küldeményként, a Magyar Tollaslabda Szövetség (Magyar
Sport Háza, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) címére.
A pályázatokat a mellékelt adatlapon kérjük leadni.
A pályázat elbírálása: Az érvényes pályázatokat a Magyar Tollaslabda
Szövetség Elnöksége folyamatosan bírálja el.

A kiíró által biztosított feltételek












2013. augusztus végétől a jelentkezések számának ismeretében,
meghirdetett helyszínen és időpontban szakmai továbbképzés
biztosítása;
a programban résztvevő pedagógus (testnevelő vagy az iskolában
tollaslabdát
oktatni
kívánó
tanár,
tanító)
továbbképzésének
költségeinek támogatása (szállás, étkezési költségek térítése.)
a programban résztvevő pedagógus lehetőség szerinti támogatása.
magyar nyelvű szakmai anyag (2 kézikönyv elektronikus formában +
130 részes videofilm elektronikus formában.)
16 db jó minőségű tollaslabda ütő;
4 db jó minőségű tollaslabda háló;
3 doboz jó minőségű műanyag labda (18 db);
használt (klubok által folyamatosan gyűjtött) eredeti tollaslabdák,
edzésekhez.
a pályák felragasztásában, felfestésében való segítség, közreműködés;
bemutató óra tartása a testnevelővel egyeztetett időpontban;
a program megvalósításáért felelős személyek nemzetközi szintű
továbbképzése.

A pályázó által vállalt feltételek









a program kivitelezéséért felelős pedagógus megnevezése.
a program megvalósításáért felelős személy részvétele a kiíró által
megtartott szakmai továbbképzésen ( 1 x 3 nap )
olyan terem megléte, ahol legalább 2 db tollaslabda pályát ki lehet
alakítani.
a tollaslabda sport alapjainak oktatása a mindennapos testnevelésen belül
a tanmenet és a nemzetközi (SHUTTLE TIME) program szerint.
lehetőség szerint hetente 1-3 óra tollaslabda foglakozás megtartása;
a kiíró által szervezett és lebonyolított Országos Diákolimpia sorozat „B”
kategóriájú versenyrendszerébe való bekapcsolódás. ( A verseny felmenő
rendszerű, az első állomás a városi, majd megyei szintű verseny.)
lehetőség szerint régiós MTLSZ ranglistaversenyek rendezése 1- 2
alkalommal évente. Az iskola saját DSK/DSE-je, vagy az iskolával
együttműködő tollaslabda egyesület/szakosztály segítségével.
lehetőség szerint a régiós MTLSZ ranglistaversenyeken induló játékosok
leigazolása, (Sportorvosi engedély és játékengedélyeik kiváltásával együtt)
az iskola DSE/DSK-ba vagy partner egyesületébe.

A pályázat elbírálásának szempontjai





az iskola környezetében működő tollaslabda szakosztállyal való
együttműködés lehetősége.
a tollaslabdázás hosszú távú meghonosításának a lehetősége az
intézményben.
a programban részt vevő gyerekek becsült létszáma.
a pályázó által biztosított pályák száma.

Kapcsolat: Érdeklődni a 06 30 64 52 715 -ös telefonszámon,
vagy az office@badminton.hu e-mail címen Bálega Tibor főtitkárnál lehet.
Budapest, 2014. június 1.

Magyar Tollaslabda Szövetség

