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„Arany János Budapestje” 

Diákutaztatási pályázat az Arany János-emlékévben 

TÁJÉKOZTATÓ 

1. A múzeum a nyertes pályázóknak biztosítja az útiköltséget, a múzeumi és intézményi 

belépőket, ezáltal a programokon való részvételt, a napi háromszori étkezést, valamint 

a szállást, amennyiben a csoport több napos kirándulásra érkezik. A megpályázott út 

végleges dátumát, a programok időpontját, és minden további részletet az 

Együttműködési megállapodás tartalmaz, melyet a kiértesítést követően küldünk meg 

a nyertes pályázóknak. 

2. Az Együttműködési megállapodást elektronikusan küldjük meg a nyertes pályázók 

részére. Ezt postafordultával, szkennelt változatban aláírva és lepecsételve várjuk vissza 

a múzeum e-mail címére: aranyut200@pim.hu. A Megállapodás eredeti példányait: 

összesen 3 példányt, aláírva és lepecsételve kérjük, postai úton küldjék meg a múzeum 

részére (Petőfi Irodalmi Múzeum, 1053 Budapest, Károlyi u. 16.). A tárgy rovatban és 

a borítékon ARANYÚT MEGÁLLAPODÁS szerepeljen.  

Javasoljuk, hogy ajánlottan adják postára az eredeti dokumentumokat. 

A Megállapodás 2 példánya a múzeumot illeti meg, 1 példány aláírva és lepecsételve 

szintén postai úton kerül visszaküldésre a nyertes pályázó részére. 

3. Azok a pályázók, akik a busszal történő utazást választották, a három különböző 

busztársaságtól kért árajánlatok közül, megküldve azokat a múzeum e-mail címére: 

aranyut200@pim.hu, minden esetben jelöljék meg a preferált társaságot.  

Az eredeti Buszárajánlatokra a múzeum munkatársaink szüksége van, ezért a 

pályázókat arra kérjük, hogy vagy postai úton küldjék meg a múzeum részére (a 

borítékon ARANYÚT BUSZÁRAJÁNLAT szerepeljen), vagy a Budapestre érkező csoportot 

kísérő/képviselő pedagógussal küldjék meg (aki a helyszínen, a 

múzeumpedagógusoknak átadja). 

4. Azok a pályázók, akik a vonattal történő utazást választották, az utazás járulékos 

költségeinek fizetésekor minden esetben kérjenek a múzeum nevére és címére áfás 

számlát. Abban az esetben tudjuk részükre a járulékos költségeket megtéríteni, 

amennyiben a múzeum e-mail címére: aranyut200@pim.hu és postai úton is megküldik 

az eredeti számlákat. A tárgy rovatban és a borítékon ARANYÚT SZÁMLA szerepeljen. 

5. A pályázóknak lehetőség van arra, hogy igénybe vegyék a múzeum által biztosított 

ebédet, azonban dönthetnek úgy, hogy ezzel a lehetőséggel nem kívánnak élni. Ezt 

egyértelműen jelezzék az Általános űrlapon.  Amennyiben ezzel a lehetőséggel nem 

kívánnak élni, akkor a csoportok ebédjét minden intézmény önköltséges módon 

rendezze. 
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6. A nagykőrösi Arany 200 - Arany János, a nagykőrösi pedagógus címet viselő program 

esetében lehetőség van arra, hogy a várost lovas kocsin (lovas taxival) tekintsék meg a 

résztvevők, ez esetben ennek díja önköltséges, és a helyszínen fizetendő. A lovas kocsi 

bérlése (max. 15 fő/ kocsi) bruttó 12 700 Ft. Előzetes jelentkezés szükséges. Ezzel 

kapcsolatban keressék bizalommal, a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ 

igazgatóhelyettesét, Juhász Nándort: 06 20/ 433 87 45, e-mail címe: 

muviroda@korosikultura.hu.  

 

 

Budapest, 2017. szeptember 01. 
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