2015.

JÉGKORCSOLYA PROGRAM –
5-13 ÉVESEK SZÁMÁRA
(CSOPORTOS PÁLYÁZAT)
A pályázat célja:
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti
Táboroztatás keretében Jégkorcsolya program pályázatot hirdet. A pályázattal
elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja. A jelen
pályázattal elnyerhető támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott
feltételeknek maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Pályázók köre:
Óvodák, alap és középfokú oktatási intézmények, iskolai és egyéb sportkörök,
iskolaszövetkezetek, valamint civil szervezetek.
Kedvezményezettek köre:
Belföldi illetőségű, óvodai, illetve tanulói jogviszonyban álló, a pályázat
benyújtásának napján legalább 5 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 13.
életévüket be nem töltő gyermekek.
A tábor helyszíne és ideje:
Rombusz Jégterasz (1092 Budapest, Ráday utca 10-12.)
2015. január 22-től 2015. március 27-ig, hétfőtől-péntekig, naponta 9:00-14:00 óra
között, 45 perces foglalkozásokban (turnus).
Résztvevők maximális létszáma:
A program teljes ideje alatt naponta legfeljebb 125 gyermek, 25 fős csoportokban,
csoportonként 45 perces oktatási órában, mindösszesen 5 875 fő.
Általános pályázati feltételek
 Pályázni a www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati
adatlap kitöltésével lehet;
 Jelen pályázat támogatási feltételei a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb
2015. január 15. napjáig állnak fenn;
 A pályázók kizárólag 25 fős gyermekcsoportokkal pályázhatnak;
 Minden pályázó 5 fős gyermekcsoport mellé egy kísérő részvételét kell
biztosítani. A pályázaton való részvétellel a kísérő vállalja, hogy a
kedvezményezett csoport kísérőjeként kizárólagosan látja el a gyermekek
felügyeletét, illetve segíti a programon való részvételüket, valamint folyamatosan
együttműködik a program vezetésével;
 A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott, a
www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet
benyújtani. A mellékleteket aláírt, digitalizált formában kell feltölteni a pályázati
adatlap kitöltésével egyidejűleg, JPEG / PNG-formátumban, dokumentumonként
legfeljebb 1 MB méretben;
 A pályázók a pályázat benyújtását követően visszaigazoló e-mailt kapnak. Az emailben található internetes hivatkozásra (linkre) kattintva kell aktiválni a
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pályázatot, legkésőbb 2015. január 15. napja 24:00 óráig. Aktiválás hiányában a
pályázat automatikusan elutasításra kerül;
A pályázó a pályázat aktiválását követően pályázati azonosító számot kap;
A hibásan, hiányosan, vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött, és/vagy
kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázatok
érvénytelennek minősülnek;
Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség;
Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti;
A pályázatokat az Alapítvány folyamatosan, a beérkezés sorrendjében bírálja el.
A pályázati kiírásban foglalt feltételeknek való maradéktalan megfelelés esetén a
pályázatok automatikusan kedvező elbírálásban részesülnek. Az elbírálást
követően a pályázók a pályázati adatlapon rögzített e-mail címre kapnak
értesítést az elbírálás eredményéről, legkésőbb 2015. január 16. napjáig;
Ugyanazon kedvezményezett gyermek nevében legfeljebb két különböző napon,
egy-egy 45 perces időtartamú foglalkozásra (tehát összesen 2 db 45 perces
foglalkozásra 2 különböző napon) nyújtható be érvényesen pályázat;
A Jégkorcsolya programban való részvétel nem zárja ki annak a lehetőségét,
hogy a kedvezményezett az Erzsébet-program keretében meghirdetett bármely
további pályázaton részt vegyen;
A pályázattal elnyerhető támogatás nem terjed ki a program helyszínére történő
utazás megszervezésére, valamint az utazás költségeire.

A támogatás tartalma:
Az Alapítvány a Jégkorcsolya program foglalkozásainak időtartama alatt korcsolya
szakoktatást, korcsolyázási lehetőséget, a programom való részvételhez szükséges
korcsolyát, valamint a programhoz kapcsolódó étkezés keretében teát és szendvicset
biztosít a gyermekek számára. A foglalkozások időtartama 45 perc, amely
munkanapokon (hétfőtől péntekig) vehető igénybe, gyermekenként legfeljebb két
alkalommal.
Az Alapítvány által nyújtott támogatás a Rombusz Jégterasz szabadtéri jégpályán
vehető igénybe. A pályázat szakmai programjait az Alapítvány, valamint
együttműködő partnere biztosítja.
A program önrésze gyermekenként 50 Ft, azaz ötven forint/foglalkozás, amennyiben
a kedvezményezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a
2014. évi minimálbér összegét.1
Az ennél magasabb egy főre jutó jövedelemmel rendelkező – vagy
jövedelemnyilatkozatot tenni nem kívánó – pályázó esetén a program önrésze
gyermekenként 250 Ft, azaz kettőszázötven forint/foglalkozás.
A pályázat önrésze a kedvezményezett helyett szabadon átvállalható. Az önrész
csoportos befizetéséről a pályázó intézménynek kell gondoskodni. Az önrészt a
kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mailben foglaltak szerint, annak
1

A minimálbér összege 2014.01.01-jétől 101 500,- Ft, A nettó jövedelembe számít: nettó munkabér,
nyugdíj, rendszeres családtámogatási és szociális juttatások összege. Számítási mód: havi összes
családi bevétel osztva az együtt élő családtagok számával.
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kézbesítését követően legkésőbb 2015. január 19. napjáig, egy összegben, a
benyújtáskor kapott pályázati azonosító szám közlemény rovatban való
feltüntetésével kell átutalni.
Amennyiben a pályázati támogatásra jogosult a szolgáltatást nem, vagy csak
részben veszi igénybe, az önrész visszafizetésére nincs lehetőség.
A pályázat benyújtásának kötelező mellékletei:
A benyújtó szervezet vezetőjének büntetőjogi felelőssége tudatában kell az
alábbiakról nyilatkoznia:





a részt vevő gyermekek életkoráról, valamint a kedvezményezettként
megjelölt gyermekek érvényes óvodai/tanulói jogviszonyának fennállásáról;
a kedvezményezett családjában az egy főre jutó jövedelem mértékéről, vagy
arról, hogy kedvezményezett jövedelemnyilatkozatot nem kíván tenni. A
szülő/törvényes képviselő által aláírt nyilatkozatokat a pályázó intézmény
gyűjti össze, ellenőrzi és tárolja;
hozzájáruló nyilatkozat kép- és hangfelvétel készítéséhez, és annak
Alapítvány általi felhasználásához

Személyes adatok átadásának vállalásáról szóló nyilatkozat: a pályázat
benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, valamint hozzájárul, hogy személyes
adatait a Program sikeres megvalósítása érdekében a Magyar Nemzeti Üdülési
Alapítvány átadja a Jégkorcsolya programot megvalósító szakmai partnere részére.
Tájékoztatás: A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program
népszerűsítése érdekében a programhelyszíneken kép- és hangfelvételt készíthet,
illetve filmet forgathat, amelyet népszerűsítési célokra felhasználhat. A pályázat
benyújtásával a pályázó és a kedvezményezett elfogadja a kép- és hangfelvétel
készítését, valamint annak az Alapítvány általi szabad felhasználásához kifejezett
hozzájárulását adja.
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