Pályázati kiírás
NÉPMŰVÉSZETI TÁBOR
Parais István koreográfus vezetésével
Tervezett tevékenységek:
- Fafaragás,
- Nemezelés,
- Kerámiázás
- Tojásfestés, csuhézás,
- Mézeskalács készítés,
- Szövés-fonás,
- Gyöngyfűzés,
- Kosárfonás, gyékényszövés,
- Népi gyermekjáték készítés.
Pályázók köre:
Alapfokú és középfokú oktatási tevékenységet végző intézmények.
Kedvezményezettek köre:
Belföldi illetőségű, tanuló jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján
legalább 10 éves, de 2012. augusztus 31-ig 18. életévét nem betöltött gyermekek.
A tábor helyszíne és ideje:
Balatonberény, 2012. július 30-tól augusztus 4. (5 éjszaka, 6 nap)
Balatonberény, 2012. augusztus 6-11. (5 éjszaka, 6 nap)
Balatonberény, 2012. augusztus 13-18. (5 éjszaka, 6 nap)
Résztvevők maximális létszáma:
60 gyermek/turnus, összesen 180 fő
Általános pályázati feltételek
 A pályázat keretében egy adatlapon tíz gyermekre nyújtható be pályázat.
 A 10 fős gyermekcsoportok mellé egy szaktanár részvételét kell biztosítani,
akinek az intézmény alkalmazásában kell állnia.
 A pályázatban részt vevő gyermekeknek TAJ-kártyájukat magukkal kell vinniük a
táborozásra.
 A pályázó vállalja az utazást (az eljutás megszervezését) a tábor helyszínére.
 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.
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A pályázat eredményéről az érintettek e-mailben kapnak tájékoztatást.
Ugyanazon személy (gyermek) csak egy pályázat keretében juthat az Alapítvány
által biztosított támogatáshoz.
A támogatás elnyerésére vonatkozó feltételek a pályázati keretösszeg valamint a
táborhelyek kimerüléséig, de legfeljebb 2012. május 20-ig állnak fenn.

Támogatás tartalma:
Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító táborozási szolgáltatás igénybevételéhez
nyújt támogatást az Erzsébet-tábor turnusának időtartamára. A turnusok időtartama 6
nap, azaz 5 éjszaka (hétfő reggeli érkezéssel és szombati, reggeli utáni távozással).
Az Alapítvány által nyújtott névre szóló támogatást állami tulajdonban lévő Erzsébettáborokban lehet igénybe venni.
Az Erzsébet-tábor a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
törvény alapján a táborba érkezéskor a kísérővel megállapodást köt, melynek
keretében a táborozás alatt szállást és ellátást nyújt.
A tábor önrésze gyermekenként 5.000,- forint, ha a pályázó tanuló családjában az
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a minimálbér összegét.1
Az e fölötti jövedelemmel rendelkező – vagy jövedelemnyilatkozatot tenni nem kívánó
– pályázó tanulók esetén a tábor önrésze gyermekenként 10.000,- forint.
Az önrészt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mail kézbesítését
követően 15 napon belül, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító
számot feltüntetve kell átutalni az Alapítvány következő bankszámlaszámára: OTP
Bank 117 94 008 – 205 41 073.
Amennyiben a nyertes pályázó nem veszi igénybe a táborozási szolgáltatást, az
önrész nem kerül visszafizetésre.
A kérelem benyújtásának kötelező melléklete:
A pályázó intézmény vezetője büntetőjogi felelősséggel nyilatkozik a következőkről:
- a résztvevő gyermekek életkora és tanulói jogviszonya,
- a tanuló családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az előírt
mértéket.
A szervezők a pályázó által kiválasztott időpont és helyszín esetében a változtatás
jogát fenntartják.
Az Alapítvány nem vállal semminemű felelősséget- életben, testi épségben,
egészségben, illetve vagyonban bekövetkezett vagy keletkezett kárért, amely a
táborozás vagy a kiválasztott táborhoz való eljutás során valamely gyermeket vagy
kísérőt esetlegesen éri, továbbá nem vállal felelősséget a konkrét táborok által
nyújtott szolgáltatások minőségéért.

1

2012.01.01-től a minimálbér összege 93.000,- forint, amely összegnél nem lehet magasabb az egy
főre számított nettó jövedelem. A nettó jövedelembe számít: nettó (megkapott) munkabér, nyugdíj,
rendszeres családtámogatási és szociális juttatások összessége. Számítási mód: havi összes családi
bevétel osztva az együtt élő családtagok számával.
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