Pályázati kiírás
„ZÁNKA ÚJRATÖLTVE”
Pályázók köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 8
éves, 2012. augusztus 31-ig 15. életévét nem betöltött gyermekek szülői, gondviselői.
Kedvezményezettek köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 8
éves, de 2012. augusztus 31-ig 15. életévét nem betöltött gyermekek.
Általános pályázati feltételek
 A pályázat keretében egy adatlapon egy gyermekre nyújtható be pályázat.
 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.
 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.
 A támogatás elnyerésére vonatkozó feltételek a pályázati keretösszeg kimerüléséig, de
legfeljebb 2012. július 15-ig állnak fenn.
A kérelem benyújtásának kötelező melléklete:
A pályázó szülő/gondviselő büntetőjogi felelősséggel nyilatkozik a következőkről:
 a résztvevő gyermekek életkorának és tanulói jogviszonyának igazolása,
 a tanuló családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a minimálbér összegét.
A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatos. A pályázó a beadástól számított 10 napon
belül az Alapítványtól e-mailben kap tájékoztatást a pályázat eredményéről.
Támogatás tartalma:
Az Alapítvány teljes körű ellátást és gyermekfelügyeletet biztosító táborozási szolgáltatás
igénybevételéhez nyújt támogatást a zánkai Erzsébet-tábor turnusának időtartamára. A
turnusok 6 nap, azaz 5 éjszaka. Az Alapítvány által nyújtott névre szóló támogatást az állami
tulajdonban lévő Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum által szervezett Erzsébet-táborban lehet
igénybe venni.

Pályázati kiírás
Választható turnusok:
2012.június 18- 2012.június 23.
2012. június 25- 2012. június 30.
2012. július 9- 2012. július 14.
2012. július 16- 2012. július 21.
2012. július 23- 2012. július 28.
2012. július 30- 2012. augusztus 4.
2012. augusztus 6- 2012. augusztus 11.
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 követő 10 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.

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, egyéb rendszeres
juttatás, rendszeres családtámogatási és szociális juttatások összessége. Számítási mód: havi összes családi
bevétel osztva az együtt élő családtagok számával.

