
 

Pályázati Felhívás 

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája 2018-ban is pályázatot hirdet 

felsőoktatási intézmények számára, egész napos gólyatábori sportprogram lebonyolítására 

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, partnerségben a Magyar Egyetemi-

Főiskolai Sportszövetséggel, az előző három évben a sport népszerűsítése érdekében, több 

felsőoktatási gólyatábor helyszínére szervezett nagy sikerrel sportprogramokat. Célunk, mint 

az előző években is, hogy 2018 nyarán a rendszeres testmozgás és az egészséges életmód 

szerepét kihangsúlyozva, minél több elsőéveshez jussanak el programjaink, ezáltal a sport és 

az egészségtudatosság körében megfogalmazott üzeneteink. 

Pályázat célja és tartalma 

A pályázat célja, hogy sportprogramokkal támogassuk azokat a gólyatáborokat, amelyek 

közösségépítő programjaik és az egyetemi mindennapok megismertetése mellett fontosnak 

tartják az egészséges életmód és az aktív mozgás népszerűsítését is programjaikban. 

Általunk nyújtott szolgáltatás 

Olyan sportprogramok kitelepülését vállaljuk, melyek egyszerre nagyobb létszámú hallgatói 

kört mozgatnak meg, segítik a csapatépítést és a közösségi gondolkodást, valamint az aktív 

mozgás révén szórakoztatnak is. Sportaktivitásainkat úgy alakítjuk, hogy egyszerre akár 60 

ember megmozgatására is lehetőséget nyújtsanak.  

Az általunk nyújtott szolgáltatás lefedi a kitelepülést, vagyis a HÖOK biztosítja a programok 

teljes humánerőforrás- és eszközigényét, valamint a helyszíni egészségügyi méréseket is egy 

teljes napra. 

Tervezett sportprogramok: 

 Sportos sorversenyek, vetélkedők 

 Bubifoci 

 Rekeszépítés 

 Óriáscsocsó 

 Labdás játékok 

 E-sport játékok 

 Dodgebow 

 Teqball 

Egyéb programok: 

 Egészségügyi mérések (Semmelweis Egyetem) 

 HÖOK Tanácsadó Sátor & Chill Zone 

 HÖOK szolgáltatások, projektek tájékoztatói 

 



 

Pályázók köre 

Minden magyarországi felsőoktatási intézmény pályázhat. 

Tartalmi követelmények 

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi információkat: 

 a rendezvény helyszíne, időpontja; 

 a résztvevő gólyák tervezett létszáma; 

 a sportaktivitási motiváció leírása három mondatban – Miért fontos, hogy a 

rendezvényen legyen sportprogram? 

 kommunikációs támogatás – Milyen felületeken fogják népszerűsíteni a sportaktivitási 

lehetőséget a gólyatáborban? 

 előzetes programtervezet – Milyen feladatokban vehetnek részt az elsőévesek? 

 kapcsolattartó neve, elérhetősége; 

 illetve mekkora terület biztosítható sportaktivitás szervezésére. 

Pályázat benyújtása 

A pályázati anyagokat Nagy Dánielhez, a HÖOK sportért felelős elnökségi tagjához kell 

eljuttatni e-mailben. E-mail tárgya: intézmény neve, kar neve_höokgólyatábor_2018 

Email cím: nagy.daniel@hook.hu 

A pályázat leadási határideje: 2018. június 6. 

Egyéb információk 

A pályázati anyagok elbírálásánál előnyben részesítjük azokat a gólyatáborokat, ahol a 

program szerves részét képezi az általunk biztosított sportaktivitás, valamint nemcsak 

szervezési, hanem kommunikációs támogatással is segíti a sport aktivitások elérését. 

A gólyatábori roadshow alkalmával a színvonalas, egyszerre többeket megmozgató 

sporttevékenység mellett a HÖOK Elnökség egy elnökségi tagot is delegál, aki a hallgatói 

érdekképviseleti munkáját hozza közelebb az érdeklődő elsőéveseknek. 

Túljelentkezés esetén, ha kapacitásaink, illetve a logisztikai tervezés megengedi és az 

intézmények igényt tartanak rá, önköltségi áron is elérhetővé tesszük a programot! A 

pályázatok bírálata a beérkezett pályázati anyagok alapján történik, mely során különös 

figyelmet fordítunk az intézményi lehetőségekre, igényekre és a logisztikai, szervezési 

lehetőségeinkre!  
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