
A pályázaton nyertes iskolák 30 fős diákcsapatot küldhetnek 2 kísérőtanárral a Planet Budapest 2021 Expóra. 

Esetükben az utazás, szállás (ha szükséges) és a program minden egyéb költségét a szervezők fedezik.  

A nyertes diákok lehetőséget kapnak, hogy az Expó keretében a Jövő Hősei (Heroes of the future) 

kalandpályán végigmenjenek, illetve a Te bolygód (Your Planet) interaktív kiállítást és élményközpontot 

megnézzék. A Planet Budapest Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó 2021. november 29. és december 5. 

között a Magyar Kormány szervezésében kerül megrendezésre, fővédnöke Áder János köztársasági elnök.

A rendezvény célja, hogy felhívja a közönség, különösen a fiatalok figyelmét a kedvezőtlen környezeti, 

társadalmi és gazdasági folyamatokra, illetve bemutassa, hogy ezek a negatív, az emberiség jövőjét 

beárnyékoló változások még visszafordíthatók. 

A kalandpálya körülbelül 75 perces vezetett program, a diákok egy időutazáson vesznek részt, ahol a 

döntéseikkel megváltoztathatják a világ sorsát.
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A Planet Budapest 2021 rendezvény egyik kiemelt programja a diákoknak szóló A Jövő 

Hősei - Ifjúsági élményprogram a fenntarthatóságról (Heroes of the future).

November 30. és december 5. között 4.680 diák, vagy másképpen 156 db 30 fős 

diákcsapat kap lehetőséget a kalandpályán végigmenni.

www.planetbudapest.hu/ifjusagi

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG ISKOLAI CSOPORTOK RÉSZÉRE A JÖVŐ HŐSEI ÉLMÉNYPROGRAMRA

Heroes of the Future - A Jövő Hősei élményprogram a fenntarthatóságról
Budapest, HungExpo, 2021. november 30. - december 5.

http://www.planetbudapest.hu/ifjusagi


Az élményprogram után a diákok a Te bolygód (Your Planet) 

interaktív ismeretterjesztő élményközpontot is meglátogathatják, 

ahol átélhetnek egy lehetséges jövőt, megtapasztalhatják, hogy 

milyen lesz egy fenntartható világ városa, lakása, közössége, vagy 

energiaellátása, illetve megismerhetik a felelős fogyasztás alapjait és 

a fenntartható élelmiszerellátás megteremtésének fontosságát is.

A pályázók köre:

A pályázaton bármely magyarországi és határon túli magyar nyelvű általános és középfokú iskola indulhat. 

Minden iskola egy 30 fős közel azonos korú, 11-16 év közötti diákcsoporttal (5-10-es osztályok) és 2 kísérő tanárral 

pályázhat. (Példák azonos korú diákcsoportokra: 5-6 osztályosok együtt vagy 6-7 osztályosok együtt vagy 7-8 

osztályosok együtt stb.)

A pályázati támogatás

A kiválasztott diákcsoportok és kísérő tanárok a következő támogatásban részesülnek:

1. A Planet Budapest 2021 rendezvény programjait a kijelölt napon ingyenesen vehetik igénybe, lehetőséget 

kapnak A Jövő Hősei kalandpályán végigmenni,

2. Kiegészítő programként térítésmentesen részt vehetnek a Your Planet kiállításon,

3. Az Expón fejenként egy előre összekészített étkezési csomagra szóló kupont kapnak ajándékba,

4. Ingyenesen utazhatnak Budapestre, a Planet Budapest 2021 területére, valamint a szállásra (a csoportok 

az iskolák földrajzi elhelyezkedésétől függően eltérő támogatott utazási módokat használhatnak, erről a 

nyertes pályázók külön értesítést kapnak),

5. A távolról érkezőknek a szervezők a kísérő tanároknak egyágyas szobákat, a diákoknak 2-4 ágyas szobákat 

biztosítanak vacsorával és reggelivel, térítésmentesen.

A Jövő Hősei - Ifjúsági élményprogramon való részvételre 2021. szeptember 1. – október 

10. között, a Kárpát-medence teljes területéről pályázhatnak magyar nyelvű iskolák. Az 

élményprogramon csak a nyertes iskolák diákjai vehetnek részt.
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A pályázati részvételhez szükséges dokumentumok

KÖTELEZŐ

1. Online kitöltendő pályázati adatlap, amely tartalmazza az iskola adatait és a pályázat elbírálásához 

szükséges adatokat. Az adatlapon fel kell tüntetni, hogy az iskola az elmúlt 3 évben (2019-2021) milyen 

országos fenntarthatósági programokon vett részt. A pályázaton olyan iskolák is részt vehetnek és eséllyel 

nyerhetnek, amelyek az elmúlt 3 évben nem vettek részt a felsorolt programokon. A pályázaton való 

részvételnek nem feltétele az előző időszakban végzett aktív szemléletformálás!

Az adatlapon kérjük bejelölni, hogy mely programokon vettek részt:

• Az elmúlt 3 évben nem vett részt fenntarthatósági programon

• Fenntarthatósági Témahét www.fenntarthatosagi.temahet.hu

• A Világ Legnagyobb Tanórája www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu

• PontVelem Okos Program www.pontvelem.hu

• Ökoiskola vagy Örökös Ökoiskola Cím www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai_szakmai_szolgaltatasok/
fenntarthatosagra_neveles/okoiskolak_Magyarorszagon/adatbazis

• UNESCO Társult Iskolák Hálózata www.unesco.hu/unesco-tarsult-iskolak/unesco-tarsult-iskolak-
halozata-107179

• Egyéb országos vagy helyi fenntarthatósági program

2. Iskolai nyilatkozat a részvételről, az intézményvezető aláírásával, az iskola pecsétjével ellátva. A 

nyilatkozatot pdf formátumban, kizárólag online kell beküldeni.
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OPCIONÁLIS

Iskolai beszámoló az elmúlt 3 év (2019-2021) fenntarthatósági programjairól, ha voltak ilyenek (legfeljebb 2 

oldal). A beszámolót pdf formátumban, kizárólag online kell beküldeni.
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További információk:

A Planet Budapest 2021 rendezvényen való részvétel részleteiről, az utazásról, szállásról, beléptetésről a 

szervezők pontos információkat küldenek a nyertes pályázó iskoláknak.

A rendezvényen az aktuális hatályos járványügyi szabályok betartása kötelező, a belépéshez esetlegesen 

szükséges igazolások biztosítása a pályázók feladata és felelőssége.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást a heroes@planetbudapest.hu e-mail címen kérhet.

A pályázat beadása

Csak formailag és tartalmilag hibátlan pályázatok kerülnek elbírálásra. A pályázatokat csak online lehet 

benyújtani, az online beküldési felület linkje: diakcsoport.planetbudapest.hu

A pályázat leadási határideje

A pályázatokat a magadott online felületen 2021.október 10. éjfélig lehet feltölteni.

A pályázatok elbírálása

A pályázatok elbírálása a pályázó iskolák által beküldött adatok alapján történik.
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