Felhívás 2013.

ERZSÉBET TALENTUM PROGRAM – A TEHETSÉGEINK GONDOZÁSÁÉRT
(EGYÉNI PÁLYÁZAT)

Meghívásos pályázat a 2013. évi tematikus Erzsébet-táborok keretében részt vevő
gyermekek részére.
A pályázat kiírója, valamint a szakmai tehetséggondozó program koordinátora a
Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány).
Pályázók köre: A jelen pályázati kiírásban felsorolt, 2013. évben meghirdetett
tematikus Erzsébet-táborok keretében részt vevő, a tábor ideje alatt a szakmai
programok során kiemelkedő teljesítményt nyújtó, a szakmai táborvezető ajánlásával
rendelkező gyermekek szülője/törvényes képviselője.
Kedvezményezettek köre: A pályázat meghívásos, amelyben az alábbiakban
felsorolt, 2013. évben meghirdetett tematikus Erzsébet-táborok keretében részt vevő,
a tábor ideje alatt a szakmai programok során kiemelkedő teljesítményt nyújtó, a
szakmai táborvezető ajánlásával rendelkező gyermekek vehetnek részt:
-

Alkotóművészeti tábor (8-13 év)
Formatervezői tábor (8-14 év)
Népművészeti - kézműves tábor (10-14 év)
Előadó-művészeti tábor - klasszikus és népzene (10-14 év)
Színjátszó tábor (10-14 év)
Néptánc tábor I. (7-14 év)
Birkózótábor (8-17 év)
Boksztábor (10-17 év)
Cselgáncs tábor (10-14 év)
Öttusa tábor (10-17 év)
Kosárlabda tábor (11-14 év)
Labdarúgó tábor (9-14 év)

Támogatás tartalma:
Az Erzsébet Talentum Program keretében az Alapítvány a támogatásban részesülő
gyermekek számára egy őszi és egy tavaszi tábort szervez, amelynek során az
iskolai keretek között elkezdett nevelő-, fejlesztőmunkára alapozott, maradandó
élményt nyújtó, a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó, tehetségüket
fejlesztő foglalkozásokon és szakmai, fejlesztő programokon biztosítja a
részvételi lehetőséget.
A támogatás keretében a kiválasztott gyermekek két alkalommal vesznek részt,
4-4 napos (4 nap, 3 éjszaka) táborokban.
Az Alapítvány támogatása tartalmazza a résztvevő gyermek lakhelye szerinti
megyeszékhelyről a táborokba történő utazás, a szállás, a napi hatszori étkezés és a
szakmai fejlesztő programok költségeit.
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A táborozási támogatás mellett az Alapítvány gyermekenként és alkalmanként 80008000 Ft értékű Étkezési Erzsébet-utalványt is biztosít, amelyet a pályázatot benyújtó
törvényes képviselő vehet át.
A táborozási támogatás helyszíne és ideje:
1. alkalom: Zánka, 2013.11.14. – 2013.11.17. (csütörtök – vasárnap)
2. alkalom: Zánka, 2014.04.03. – 2014.04.06. (csütörtök – vasárnap)
A Program keretében résztvevők maximális létszáma: Legfeljebb 100 fő. A
szakmai vezetők ajánlása alapján összeállított 120 gyermekes rangsor első 100 fő
jogosult a támogatásra.
A 20 fő tartaléklistán lévő gyermek visszalépés esetén vehet részt a
táborokban.
Általános pályázati feltételek
•
•
•
•
•
•

A pályázatokhoz a szakmai vezetők megküldik az Alapítvány részére az
ajánlásokat, amely alapján a támogatásra javasolt gyermekek adatait az
Alapítvány regisztrálja;
A szakmai ajánlásokat 2013. szeptember 12. napjáig kell az Alapítvány részére
megküldeni;
A támogatás odaítéléséről a táborok szakmai vezetőiből álló testület dönt a
kuratóriumi munkacsoport véleményének figyelembe vételével;
A pályázatok elbírálására 2013. október 7. napjáig kerül sor;
A nyertes pályázókat az Alapítvány elektronikus úton értesíti;
Az értesítést követően a pályázó gyermekek szülője/ törvényes képviselője
nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy élni kívánnak-e a támogatás lehetőségével.
Pozitív nyilatkozat esetén az Alapítvány együttműködési megállapodást köt a
gyermekek szülőjével/törvényes képviselőjével.

A szervezők a tábor időpontját és helyszínét illetően a változtatás jogát fenntartják.
Tájékoztatás: A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program
népszerűsítése érdekében a táborhelyszíneken kép- és hangfelvételt készíthet,
illetve filmet forgathat, melyet reklámcélokra felhasználhat.
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