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AZ EGYESÜLETI PÁLYÁZATOK FELTÉTELEI
A PROBLÉMA KIÍRÁSA:
1) Az egyesület céljaival megegyezõ, megoldásra váró (tudományos vagy technológiai)
problémákat lehet kitûzni.
2) A kitûzött probléma korrektségéért elsõsorban a probléma kiírója felel, de a szöveget az
Egyesület elnöksége, vagy felkért szakértõje lektorálja. Az Egyesület fenntartja a jogot,
hogy a kitûzendõ problémákat megszûrje, tehát csak színvonalas kiírás szerepelhet.
3) Problémát bárki kitûzhet, az egyesületi tagság nem feltétele.
4) A problémát az Egyesület a pályadíjnak az egyesület számlájára történõ átutalását követõ
egy héten belül meghirdeti. Sikertelen pályázat esetén a pályadíj visszautalásra kerül a
kitûzõnek.
4) A pályadíj összegére semmiféle korlátozás nincs, csupán az a kívánalom, hogy arányban
álljon a megoldandó feladat vélelmezett nehézségével.
5) Az egyesület vállalja, hogy a kitûzött problémát közzéteszi a honlapján, illetve belátása
szerinti fórumokon meghirdeti. Kiegészítésként a problémát kiíró is hirdetheti a
pályázatot.
6) A kitûzött feladatot magyarul is meg kell hirdetni.
BEKÜLDÉS:
1) A kitûzött problémákra megoldást bárki beküldhet, kivéve az egyesület elnökségének
tagjait. Ez alól felmentés csak a kitûzés elõtt, külön eljárás keretében kérhetõ, de akkor a
személy a pályázattal kapcsolatos eljárásban nem vehet részt.
2) A megoldásokat a probléma kiírója és az Elnökség bírálja és ítéli meg, hogy megoldott-e
vagy nem.
3) Kétféle idõzítésû feladat képzelhetõ el:
Folyamatos határidejû: a feladat kiírva marad, amíg a probléma sikeres megoldása,
érdekmúlás, vagy sikertelenség miatt a kiírás visszavonásra nem kerül. Ebben az esetben a
beküldött megoldásokat a beérkezés sorrendjében bíráljuk el. Tehát aki elõször megoldja,
azé a pályadíj. Részmegoldások esetén aranyosan az elsõ részmegoldás kap díjat, a
második csak az addig meg nem oldott rész arányában. Tehát ha az elsõ beküldõ a fél
problémát oldja meg, a második teljes megoldást küld, akkor a díjon fele-fele aranyban
osztoznak.
Határozott határidejû: a kitûzéskor megadott határidõ lejárta után a beérkezett
megoldásokat az Egyesület elnöksége, illetve az általa koordinált bírálóbizottság elbírálja
és odaítéli a pályadíjat.
4) Aki megoldást küld be egyúttal vállalja, hogy nyertessége esetén, arcképe és rövid
életrajza felkerüljön az egyesület honlapjára.
5) A megoldásokat az ETTE címére elektronikus formában kell elküldeni
(ettesust0@gmail.com).
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