Telekom Civil és CivilNET díjcsomagok a civilek támogatására - 2018.
A Telekom által létrehozott Civil és CivilNET díjcsomagokra 2018-ban is pályázhatnak a civil
szervezetek.
Másoknak segítenek, ám nekik is jól jön a segítő kéz. A Telekom a civil szervezetek munkájának
támogatására alakította ki a sikeres pályázat után igénybe vehető, kedvezményes telefon- és
internethasználatot biztosító Civil és CivilNET díjcsomagokat. A pályázat beadási határideje 2018.
június 3. A nyerteseket – a hagyományoknak megfelelően – a Telekom adományozási bizottsága
választja ki. Minden nyertes civil szervezet 2018. december 31-ig használhatja a megnyert
díjcsomago(ka)t.

Civil díjcsomag
A Civil díjcsomaggal az országon belül kezdeményezett vezetékes távközlési szolgáltatás havi díj
nélkül, 500 perc forgalmidíj-mentességgel használható, azonban hívásonként kapcsolási díjat
számolunk fel, melynek mértékét a mindenkori ÜÁSZF-ben határozzuk meg. A Civil díjcsomag
kizárólag a Telekom szolgáltatási területén, a szervezet nevén működő hagyományos telefonvonalon
érhető el.
CivilNET díjcsomag
A Civil díjcsomag mellett a civil szervezetek pályázhatnak a belépési és havi díj nélküli
internetszolgáltatást biztosító CivilNET díjcsomagra is, a Civil díjcsomaggal együtt. A CivilNET
díjcsomag kizárólag a Telekom szolgáltatási területén, a megadott fővonalon, a Civil díjcsomaggal
együtt érhető el. A pályázati adatlapon fontos megjelölni, hogy a CivilNET díjcsomagra is kíván-e
pályázni a szervezet.
A CivilNET díjcsomag műszaki tartalma:
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Általánydíjas internet-hozzáférés
30 db email postafiók egyenként 2 GB tárhellyel
500 MB adatbázis-kezelésre is alkalmas dinamikus webtárhely
Céges domain- és névszerver
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A pályázat feltételei, tartalma
A Civil díjcsomag, illetve a CivilNET díjcsomag pályázati anyagának tartalma:

▪

hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és „Szerződő fél nyilatkozata”

▪

az alapító okirat vagy alapszabály másolata

▪

amennyiben a szervezet közhasznú, az ezt igazoló bírósági bejegyző végzés másolata
Kizárólag olyan szervezetek pályázhatnak, amelyeknek nincsen a Magyar Telekom Nyrt. felé
tartozása.

A pályázni a pályázati adatlap és a fent jelölt mellékletek benyújtásával lehet. A pályázóknak meg
kell jelölniük azt a – szervezet nevén nyilvántartott – fővonalat, amelyre a Civil díjcsomagot, illetve a
Civil és CivilNET díjcsomagot együttesen igénybe szeretnék venni.
A pályázatok beérkezési határideje 2018. június 3.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket és a kész pályázatokat, e-mailben a
civildijcsomag@telekom.hu címre várjuk.
A pályázat akkor számít elfogadottnak, ha azt a fogadó fél írásos válaszban visszaigazolja.

