Pályázati kiírás

VÁROSISMERETI TÁBOR
Pályázók köre:
A csoportos pályázati kategória esetén intézmények, az egyéni pályázati kategória esetén
alapfokú és középfokú oktatási tevékenységet végzı oktatási intézményekben tanuló
gyermekek szülei/gondviselıi.
Kedvezményezettek köre:
Belföldi illetıségő, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 10
éves, de 2012. augusztus 31-ig 16. életévét nem betöltött gyermekek.
Résztvevık maximális létszáma: 45 gyermek.
Általános pályázati feltételek
• A pályázat keretében egy adatlapon a csoportos kategóriában négy gyermekre, az egyéni
kategóriában egy gyermekre nyújtható be pályázat.
• A 4 fıs gyermekcsoportok mellé egy fı kísérı is pályázhat.
• A pályázatban részt vevı 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 követıen pályázati
azonosító számot kap.
• Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetıség.
• A hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és/vagy kötelezı
mellékletek nélküli, illetve határidı után beérkezett pályázatok érvénytelenek.
• Az adatok valóságtartalmát a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban
Alapítvány) ellenırizheti.
• A kötelezı mellékleteket kizárólag az Alapítvány által megadott, a
www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthetı formanyomtatványokon lehet benyújtani.
• A pályázat eredményérıl 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.
• A támogatás elnyerésére vonatkozó feltételek a pályázati keretösszeg valamint a
táborhelyek kimerüléséig, de legfeljebb 2012. június 20-ig állnak fenn.
Támogatás tartalma:
Az Alapítvány teljes körő ellátást biztosító táborozási szolgáltatás igénybevételéhez nyújt
támogatást az Erzsébet-tábor turnusának idıtartamára. A turnusok idıtartama 6 nap, azaz 5
éjszaka (hétfı reggeli érkezéssel és szombati, reggeli utáni távozással). Az Alapítvány által
nyújtott névre szóló támogatást állami tulajdonban lévı Erzsébet-táborokban lehet igénybe
venni.
Az Erzsébet-tábor a közérdekő önkéntes tevékenységrıl szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény
alapján a táborba érkezéskor a kísérıvel megállapodást köt, melynek keretében a táborozás
alatt szállást és ellátást nyújt.

Pályázati kiírás
A tábor önrésze gyermekenként 6 500 forint. Az önrészt a kedvezı pályázati döntésrıl szóló
értesítı e-mail kézbesítését követıen 15 napon belül, egy összegben, a benyújtáskor kapott
pályázati azonosító számot feltüntetve kell átutalni az Alapítvány következı
bankszámlaszámára:
OTP Bank 11794008 – 20541073
A kérelem benyújtásának kötelezı melléklete:
Csoportos pályázati kategória esetén a pályázó intézmény vezetıje, egyéni pályázat esetén a
szülı/gondviselı büntetıjogi felelısséggel nyilatkozik a résztvevı gyermekek életkoráról és
tanulói jogviszonyáról.
Az Alapítvány nem vállal semminemő felelısséget életben, testi épségben, egészségben,
illetve vagyonban bekövetkezett vagy keletkezett kárért, amely a táborozás vagy a kiválasztott
táborhoz való eljutás során valamely gyermeket vagy kísérıt esetlegesen éri, továbbá nem
vállal felelısséget a konkrét táborok által nyújtott szolgáltatások minıségéért.

