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A PÁLYÁZAT CÉLJA: 
A Földgömb az Expedíciós Kutatásért Alapítvány, A Földgömb magazin és a Magyar Földrajzi Társaság 2013. május 11-én 
a Millenáris D. csarnokában rendezi meg Felfedezők Napja címmel a Kutatóexpedíciók Fesztiválkonferenciáját. A rendezvény
bemutatkozási lehetőséget biztosít a sikerrel lezajlott kutatóexpedíciók számára a széles közönség, lehetséges szponzorok, valamint
a sajtó irányába. A rendezvényen e pályázat keretében kiválasztott kutatóexpedíciók részvétele ingyenes. A rendezvényen egyúttal
átadjuk az Év Expedíciós Felfedezője-díjat is. A díjazottat a pályázaton induló expedíciók vezetői közül választja ki a szakmai zsűri. 

TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK SZÁMA: 
A rendezvényen előreláthatóan 10-15 expedíció bemutatkozására nyílik lehetőség. A részvétel költségeit a szervezők a szponzori
támogatásokból, valamint pályázati forrásokból fedezik. A legjobb pályázatot benyújtó expedíció vezetője egyúttal átveheti az Év
Expedíciós Felfedezője-díjat! 

RÉSZVÉTEL:
A támogatott expedíciók a rendezvényen standdal, valamint előadási lehetőséggel vehetnek részt. A pályázat elbírálásánál fontos
szempont az is, hogy a pályázó a projektet a közönség számára milyen formában tudja bemutatni (videofilm,  képanyag, előadás,
játék a közönséggel, az expedícióhoz kapcsolódó tárgyak). 

A TÁMOGATÁS FORMÁJA:
A támogatás természetben valósul meg. A támogatott expedíciónak a rendezvényen való részvételért nem kell sem regisztrációs,
sem kiállítói, sem előadói díjat fizetnie. A támogatott epedíciók részére biztosítjuk a standot (igények egyeztetése alapján), a tech-
nikai felszerelést a projekt bemutatásához, valamint az előadás megtartásához szükséges helyszínt és technikai felszereléseket. A tá-
mogatott projektek bekerülnek a rendezvény programfüzetébe, valamint médiakommunikációjába. Az legkiemelkedőbb pályázatot
benyújtó expedíció vezetője ezen felül az Év Expedíciós Felfedezője-díj elnyerésével pénzbeli és egyéb természetbeli díjazásban is
részesül, melyet a rendezvény keretein belül adunk át. 

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA:
A pályázatok értékelését a Földgömb az Expedíciós Kutatásért Alapítvány a rendezvény alkalmából felkért Szakmai Bizotsága végzi
szakértők bevonásával. 

KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK:
Az expedíció szakmai jelentősége, eredményessége, egyedisége, úttörő-jellege. A kiválasztásnál fontos szerepet játszik, hogy az
adott vállalkozás mennyire tudja érdekesen bemutatni tevékenységét a nagyközönség számára. 

A PÁLYÁZAT TARTALMA:
– A pályázó szervezet nevét, címét, elérhetőségeit
– A munka rövid leírását (célkitűzés, helyszín, időpont)
– Az expedíció résztvevőinek nevét, háttérintézményét, valamint tudományos fokozatát
– Szakmai jelentőségét, eredményeit
– A kutatásról megjelent publikációk listáját
– A rendezvényen való tervezett megjelenés formáját (az expedícióbemutatás módját)
Pályázni a mellékelt adatlapon lehet.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE: 
A pályázatokat A Földgömb az Expedíciós Kutatásért Alapítványnak címezve, 1 példányban, postai úton, vagy személyesen kell
benyújtani! 
A pályázatok beérkezésének határideje: 2013. március 5.
Cím: A Földgömb az Expedíciós Kutatásért Alapítvány, 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.

NAPJA
FELFEDEZÔK

P A L Y A Z A T (kutatóexpedíciók számára)

AZ ÉV EXPEDÍCIÓS FELFEDEZÔJE-DÍJ
RÉSZVÉTEL A FELFEDEZÔK NAPJÁN

´



PÁLYÁZATI ADATLAP
AZ ÉV EXPEDÍCIÓS FELFEDEZÔJE-DÍJ — RÉSZVÉTEL A FELFEDEZÔK NAPJÁN — 2013

PÁLYÁZÓ SZERVEZET

Az Expedíció neve: 

Helyszíne:

Idôpontja: 

Rövid leírása: 

Expedíció honlapja: 

Az expedíció vezetôje*: Tudományos fokozat: 

Háttérintézménye: 

Az expedíció tagja (1): Tudományos fokozat: 

Háttérintézménye: 

Az expedíció tagja (2): Tudományos fokozat: 

Háttérintézménye: 

Az expedíció tagja (3): Tudományos fokozat: 

Háttérintézménye: 

A PÁLYÁZATHOZ CSATOLNI KELL TOVÁBBÁ:
(1) az expedíció részletes leírását (max. 1 oldal),
(2) az expedíció szakmai jelentôségének, eredményeinek kifejtését (max. 1 oldal),
(3) az expedíció kapcsán megjelent tudományos publikációk listáját,
(4) a Felfedezôk Napján való részvétel és az expedíció bemutatásának tervezett módját (max. 1 oldal)!

* Az Év Expedíciós Felfedezôje-díjat — pozitív bírálat esetén — mindig az expedíció vezetôjének nyújtjuk át!
** Amennyiben az expedíciónak több tagja is volt, esetleg más közremûködô szervezetekkel közösen szervezték azt, külön lapon kérjük a további résztvevôk és szervezetek nevét és adatait is feltüntetni!
*** Amennyiben a pályázatot nem az expedíció vezetôje készítette, kérjük, hogy a pályázat készítôje és az expedíció vezetôje is írja alá az adatlapot! 

Név:

Cím:

Honlap: E-mail: Telefon: 

PÁLYÁZATOT KÉSZÍTETTE: 

Név: 

E-mail: Telefon: 

EXPEDÍCIÓ

Dátum: 

Jelen pályázat benyújtásával egyúttal hozzájárulok, hogy a fenti adatokat A Földgömb az Expedíciós Kutatásért Alapítvány (FEKA) és a rendezvény szervezésében közremûködô 
szervezetek kezeljék. Hozzájárulok továbbá, hogy a FEKA a közölt adatokat és eredményeket a rendezvény kapcsán (honlapján, a kapcsolódó médiamegjelenésekben, valamint a 
rendezvény helyszínén) nyilvánosságra hozza, azt díjmentesen felhasználja. Kijelentem továbbá, hogy az expedíció képviseletét teljes jogkörrel látom el, a fent megadott adatok és
jelen pályázat nem sérti harmadik személy szerzôi, személyiségi és szellemi tulajdonhoz fûzôdô jogait. Kijelentem, hogy pozitív bírálat esetén a 2013 évi Felfedezôk Napján 
a pályázó expedíció kiállítóként részt kíván venni a rendezvényen! 

A pályázat készítôjének aláírása*** 

Az expedíció vezetôjének aláírása***
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