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Pályázat feladásának címe: Oboás Társaság Alapítvány e-mail: munia@freestart.hu 

         („Oboanád-hangszerjavítás pályázat” megjelöléssel) 

Felvilágosítás: a www.oboa.hu honlapon, az Alapítvány elérhetőségein kérhető. 

 

   

Oboa /hangszertartozék/ - nádanyag, nád, stift beszerzés, hangszerjavítás támogatása   
az alap-, közép-, és felsőfokú művészetoktatási intézmények oboa tanszakai számára 

 

A pályázat kiírója:  Oboás Társaság Alapítvány kuratóriuma  

                                  a Nemzeti Együttműködési Alap céltámogatásával 

A pályázat célja:     2021/2022 tanévkezdő hangszertartozék-ellátás, hangszerjavítás támogatása  

A pályázat feltétele:  

1.,  Pályázati űrlap hiánytalan kitöltése, beadása határidő előtt >> http://www.oboa.hu oldalról letölthető! 

2.,  A pályázó művészetoktatási intézményben működő „oboa-tanszak” legalább 3 növendékkel  

3.,  A pályázó intézmény az Alapítvánnyal előzetesen szakirányú/tehetségügyi együttműködési megállapodást  

kötött! /Ennek listája megtekinthető a http://www.oboa.hu  honlapon, valamint a 

http://www.oboa.hu/hirek_kepei/x_egyuttmukodo_intezmenyek_tehetsegpontok.pdf   linken!) 

 Amennyiben a pályázó e megállapodással nem rendelkezik, a pályázat beadását megelőzően ezt  

     az Alapítvánnyal megkötheti.  

4., Előny, ha az intézmény oboás növendékei már részt vettek iskolán kívüli szakmai programokon, 

tehetségkutató/fejlesztő/gondozó foglalkozásokon: fesztivál, tábor, verseny, koncert, kurzus stb.  

    A pályázat beadási határideje: 2021. július 5. /hétfő/  23:59’59”. 
    A határidő után beérkezett pályázatok érvénytelenek. A pályázat beérkezéséről visszajelzést küldünk.   

 Elnyerhető (oboa) hangszertartozék, hangszerjavítás keretösszege:  

 max. 60.000,- Ft értékű vásárlási utalvány. 1 intézmény 1 pályázatot nyújthat be.  
(A támogatás elnyerése a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig, a pályázó intézmény oboa-tanszakának 

létszámát figyelembe véve, az Alapítvány lent közölt e-mail címére csatolt mellékletként küldött, 

kifogástalanul olvasható, átszerkesztetlen, kézzel kitöltött, hitelesített, 1 db. pdf. fájlformátumban lehetséges!)  

Eredmény közzététele: 2021. augusztus 27. /péntek/10:00 h-ig a www.oboa.hu  c. honlapon!  

A nyertes pályázó intézményeknek az Alapítvány a tanévkezdő működés támogatására vásárlási utalványt 

/vásárlási jogosultságot/ küld, az elnyert max.~60.000,- Ft összeghatárig, mely keretén belül bármely 

feldolgozottságú, gyalulású, vastagságú, formázott nádanyag, késznád, stift hangszertartozék 

beszerezhető, ill. a hangszerjavítás elvégezhető – kombináltan is, az elnyert utalvány összeghatáráig. A 

pályázati űrlapon jelölendő a felhasználási terv és helyszín a tartozékok, ill. javítás igénybevételére. 
Az átvételi/javítási jogosultság az alábbiakban felsorolt helyszíneken használható fel, mivel itt közvetlenül 

kerül elfogadásra a vásárlási utalvány mind a beszerzés, mind a hangszerjavítás tekintetében. 

Az elnyert utalványok érvényessége: 2021. december. 3. (kedd)  

Ezt követően a felhasználási jogosultság elévül.  

A beváltás helyszínei:             
a., VICTORIA Hangszerüzlet (1024 Budapest, Fény u. 15. tel:06-1-316-0100) 

b., HANGSZERKLINIKA (1091 Budapest, Üllői út 59. tel: 06-30/50-50-130) 

c., TÓTH JÓZSEF – hangszerész mester (2016  Leányfalu, Árvácska u. 24.  tel: 06-30/687-9291) 
 

Az alapítvány pénzben nem juttat támogatást a pályázónak, hanem kizárólag a pályázatban szereplő 

(tetszés szerint kiválasztott) hangszertartozékot, ill. hangszerjavítás fedezetét biztosítja az intézmény oboa 

tanszakának.  
 

* Figyelem! Csak eredeti, változatlan formátumban szerkesztett, kézzel kitöltött, intézményvezető által 

hitelesített, lepecsételt (1 pdf. fájlban) szkennelt, összefűzött, hiánytalan pályázatok kerülnek elbírálásra. 
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