CONTINENTAL EGYMÁSÉRT ALAPÍTVÁNY
TÁBOROZTATÁSI PÁLYÁZATOT HÍRDET A
DOLGOZÓK GYERMEKEINEK TÁMOGATÁSA
ÉRDEKÉBEN
1. A pályázók köre
A pályázaton részt vehetnek a Continental Automotive Hungary Kft., mint munkáltató által, annak budapesti fióktelepén saját állományban
vagy munkaerő-kölcsönző cégen keresztül foglalkoztatott munkavállalói, akik a saját háztartásban nevelt vagy gondozott gyermek
táboroztatásáról gondoskodnak a nyáriszünet ideje alatt.
2. A pályázat kötelező tartalmi elemei
▪
▪
▪
▪

a pályázati űrlap kitöltése, amelynek indokolásában igazolni szükséges a táboroztatásban történő részvételt
személyi igazolvány és lakcímkártya másolata (saját és a gyermeké), annak igazolása céljából, hogy a gyermeket valóban saját
háztartásában neveli
dolgozó nevére kiállított számla másolata, amelyen igazolhatóan látszik a táborozás költsége és a táboron résztvett gyermek neve
bankszámlakivonat azon része, amelyen látszik a számlatulajdonos neve és a bankszámlaszám, amire a pályázat pozitív elbírálása
esetén a támogatás folyósítását kéri.

3. A pályázat benyújtásának menete és határideje
A támogatás iránti kérelmet az erre rendszeresített formanyomtatványon kell előterjeszteni, amely elérhető a ConNexten vagy az Alapító
telephelyén az üzemi adminisztrátoroknál, illetve a HR Szolgáltatás irodájában.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 15-ig folyamatosan
A pályázatokat papír alapon, zárt borítékban kérjük eljuttatni az alábbi módok egyikén:
▪ a Napmátka utcai telephely „A” épület recepció mellett található 19. számú postaládába bedobva, vagy
▪ postai úton a az Alapítvány címére: Continental Egymásért Alapítvány, 1106 Budapest Napmátka utca 6.
4. A pályázatra rendelkezésre álló forrás összege
Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a meghirdetett pályázat költségkerete és az egy pályázat által elnyerhető támogatási összeg
meghatározott és korlátozott. Az alapítvány által felhasználásra szánt bruttó és szociális hozzájárulási adóval terhelt összegkeret –
2.750.000,- Ft -, ennek terhére egy pályázónak maximum nettó 30.000,- Ft-os támogatás juttatható, eltartott és táborozásban résztvevő
gyermekenként. A támogatást terhelő közterhet és járulékot az Alapítvány a juttatás időpontjában hatályos adó és járuléktörvények szerint
állapítja meg, vallja be, fizeti meg, s vonja le.
5. A pályázat elbírálásának módja és szempontjai
A pályázatok elbírálása havonta egy alkalommal, minden hónap 15. napjáig történik, figyelembe véve a pályázati anyagban leírt
körülményeket.
Az alapítvány ezzel együtt fenntartja a jogot arra, hogy bármelyik pályázatot bármikor, indokolás nélkül elutasítsa, ideértve azt az esetet
is, ha egyébként a pályázati anyag a kiírásnak minden tekintetben megfelel. Az elutasítással szemben felülvizsgálatot, jogorvoslatot az
Alapítvány nem biztosít.
A pályázó a fentieket a pályázat benyújtásával tudomásul veszi és elfogadja.
6. A bíráló bizottság tagjai
A Kuratórium Elnöke: Kalmár Ákos
A Kuratórium tagjai: Gáspár István, Gódor László, Kamasz István, Vámosi Gábor
7. A kifizetések ütemezése
A kuratórium döntéseit 30 napon belül írásban közli minden érintettel, és ezzel párhuzamosan gondoskodik a támogatások átutalással
történő megfizetéséről is.
8. A pályázattal kapcsolatos további információk elérhetősége
A pályázatról bővebb információt ad hétfőtől péntekig 10.00 és 14.00 óra között Gáspár István, a Kuratórium tagja, az alábbi
elérhetőségek egyikén.
▪ e-mail cím: istvan.gaspar@continental-corporation.com
▪ telefonszám: +36-20/280-5832
▪ személyesen: C/105. iroda a Napmátka utca 6. szám alatt
Budapest, 2020. július 8.
Üdvözlettel:
az Alapítvány Kuratóriuma

