Pályázati kiírás
„HATÁRTALAN TÚRA”
Meghívásos pályázat a Kárpát-medence országaiban, nemzeti kisebbségeiben,
szórványaiban élő magyar gyermekek magyarországi táborozására
A pályázat kiírója:
Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány), a pályázatban
együttműködő szakmai partnere a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: BGA Zrt.).
Pályázók köre:
A pályázat meghívásos, amelyen a felsorolt régiók képviseletében az alábbi szervezetek
vehetnek részt:
 Románia – Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége,
 Ukrajna – Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség,
 Szlovákia – Rákóczi Szövetség (Budapest),
 Szerbia – Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete,
 Horvátország – Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma,
 Szlovénia – Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet,
 Ausztria – Burgenlandi Magyar Kultúregyesület.
A pályázók vállalják, hogy a saját régiójukban, a pályázat benyújtásának napján legalább 8
éves, 2012. augusztus 31-ig 15. életévét nem betöltött tanulói jogviszonyban lévő, az adott
kisrégióban/településen kisebbségben, szórványhelyzetben élő magyar gyermekekből
csoportokat szerveznek. Egy csoportban 10 táborozó gyermek mellé 1 fő helyi, a gyermekeket
ismerő kísérővel kell tervezni.
A jelen pályázat keretében támogatás elnyerésére 1000 fő létszámkeret erejéig van lehetőség.
A pályázatok benyújtási határideje 2012. június 30.
Általános pályázati feltételek:









A pályázat keretében egy adatlapon legfeljebb 40 gyermekre nyújtható be pályázat.
Pályázni a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány www.erzsebetprogram.hu honlapján
található elektronikus pályázati adatlapon lehet. A pályázó a benyújtást követően pályázati
azonosító számot kap.
Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség.
A hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és/vagy kötelező
mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázatok érvénytelenek.
Az adatok valóságtartalmát a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban
Alapítvány) ellenőrizheti.
A kötelező mellékleteket kizárólag az Alapítvány által megadott, a
www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani.
A pályázat eredményéről az érintettek e-mailben kapnak tájékoztatást.
Ugyanazon személy (gyermek) a 2012. évi Erzsébet-táborok kiírásai közül csak egy
pályázat keretében juthat az Alapítvány által biztosított támogatáshoz.

Pályázati kiírás
További pályázati feltételek:
A gyermekek Erzsébet-táborban való részvételének feltételei:
 érvényes tanulói jogviszony valamint magyar nyelvtudás és
 a magyar nyelven történő iskolarendszerű/alternatív oktatásban való igazolható részvétel
vagy a magyarság, a magyar kultúra fenntartásába, megőrzésébe (pl. néptánccsoporton,
cserkészeten, stb. keresztül) való folyamatos részvétel.
A külhoni magyar gyermekcsoportok részvételének feltétele, hogy csoportonként a táborban
tartanak egy „Határtalanul!” című bemutatkozó estet arról a magyarlakta területről/kisrégióról
- (pl. Mezőség, Muravidék, Csángóföld stb.) annak neves szülötteiről, múltjáról és jelenéről,
kultúrájáról, életéről - ahonnan érkeztek.
A kérelem benyújtásának kötelező mellékletei:
A pályázó szervezet vezetője/képviselője büntetőjogi felelősséggel igazolja a résztvevők
vonatkozásában az alábbiakat:
 a tanulói jogviszony igazolása,
 a résztvevők életkorának igazolása,
 a magyar nyelven tanulás vagy magyarságmegtartó tevékenységben való folyamatos
részvétel igazolása.
Támogatás tartalma:
Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító táborozási szolgáltatás igénybevételéhez nyújt
támogatást az Erzsébet-tábor turnusának időtartamára.
A turnusok időtartama 7 nap, azaz 6 éjszaka (vasárnap esti érkezéssel és szombati, reggeli
utáni távozással). Az Alapítvány a támogatást névre szóló táborozási szolgáltatás formájában,
állami tulajdonban lévő Erzsébet-táborban biztosítja.
Helyszín: Zánkai Gyermek és Ifjúsági Tábor
Választható turnusok:
2012. július 15-21.
2012. július 22-28.
2012. július 29-augusztus 4.
2012. augusztus 5-11.
A tábor önrésze gyermekenként 1 000 forint.
Az önrészt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mail kézbesítését követő 15 napon
belül, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító számot feltüntetve kell
átutalni az Alapítvány következő bankszámlaszámára:
OTP Bank 11794008 – 20541073
Az Alapítvány nem vállal felelősséget életben, testi épségben, egészségben, illetve vagyonban
bekövetkezett vagy keletkezett kárért, amely a táborozás vagy a táborhoz való eljutás során
valamely gyermeket vagy kísérőt esetlegesen éri. Továbbá nem vállal felelősséget a konkrét
táborok által nyújtott szolgáltatások minőségéért.

