
A Ward Mária Iskola Alapítvány pályázati felhívása 
 

A Ward Mária Iskola Alapítvány pályázatot hirdet. A pályázat célja az Alapítvány arculatának kialakítása, logójának 
megtervezése. 
Várjuk azokat a logó terveket, amelyek leginkább kifejezik és tükrözik az Alapítvány tevékenységét, és egyben 
alkalmasak logóként való használatra a kialakítandó arculat egyik központi elemeként. A megjelenítés kritériuma, 
hogy az Alapítvány neve valamilyen formában szerepeljen, megjelenjen. 
Formai követelmény nincs, előnyben részesítjük a digitális formátumban készített pályaműveket. 
A pályázatban részt vehetnek a Budapesti Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium diákjai, szüleik és öregdiákok. 
 
Az Alapítvány a nyertes pályázót díjazza. 
Díj: 

 diák és szülő esetében: 1 fő költségeinek teljes átvállalása az idei erdei iskola vonatkozásában 

 öregdiákok esetében: 1 fő ingyenes belépésének biztosítása az iskola és az Alapítvány szervezésében 
megvalósuló, valamennyi belépőjegyes rendezvényre, a 2014-2015. tanévben. 

 
Beadási határidő: 2014. május 9. – 12.00 óra 
 
A pályaművek beküldésével a pályázók vállalják és elfogadják, hogy a logó terveket az Alapítvány a saját céljaira 
térítésmentesen felhasználhassa, a logó felhasználásával kapcsolatban mindennemű anyagi természetű 
követeléséről a pályázó, a pályamű beadásával lemond. 
 
A pályázatok beadása esetén a következő adatokat kérjük megadni: 
Név: 
Elérhetőség (e-mail, telefon): 
Diák-szülő esetén az érintett osztály, akinek az erdei iskolai költségeit nyertes pályázat esetén az Alapítvány 
támogatja: 
Öregdiák esetén a végzés éve, osztályfőnök neve: 
 
A pályaműveket személyesen az iskola Titkárságán lehet leadni, vagy elektronikus módon a 
kalmanovits.zoltan@wardmaria.hu e-mail címre várjuk. A pályázatok elbírálásáról az iskola honlapján fogunk 
tájékoztatást adni 2014. május 23-ig. 
 
Várjuk kreatív ötleteiket, hogy továbbra is hatékonyan támogathassa az Alapítvány iskolánk közösségét! 
 
Részlet az Alapító Okiratból: 
A Budapesti Ward Mária Iskolának anyagi támogatást biztosítva lehetővé tenni a rend irányításával történő 
keresztény szellemiségű, magas színvonalú egyházi iskola működését. 
Biztosítani elsősorban a katolikus családok gyermekei részére a magas színvonalú oktatást, amely az évszázados 
hagyományokhoz igazodva széleskörű általános műveletséget ad a diákoknak. 
 
Az Alapítvány közhasznú tevékenységével szolgált közfeladatok: 
A) Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység 
B) Műemlékvédelem, környezetvédelem 
C) A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos 
tevékenység 
D) A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének foglalkoztatásának elősegítése és a rászorulók 
részére kapcsolódó szolgáltatások 
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