Felhívás 2015.
ERZSÉBET TALENTUM PROGRAM – TEHETSÉGEINK GONDOZÁSÁÉRT
(egyéni pályázat)
Meghívásos pályázat a 2014. évi tematikus Erzsébet-táborokban 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, 2014. évben meghirdetett tematikus Erzsébettáborokban 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, a 2014. évben
meghirdetett tematikus Erzsébet-táborokban részt vevő, a táborozás ideje alatt a
szakmai programok során kiemelkedő teljesítményt nyújtó, a szakmai táborvezető
ajánlásával rendelkező gyermekek vehetnek részt:
- Alkotóművészeti tábor (8-13 év)
- Design-tábor (12-16 év)
- Népi mesterségek tábora (10-14 év)
- Zenei tábor (10-14 év)
- Népzenetábor (8-14 év)
- Színjátszó tábor (10-14 év)
- Író-olvasó tábor (14-17 év)
- Néptánctábor (7-14 év)
- Birkózótábor (8-17 év)
- Boksztábor (10-17 év)
- Cselgáncstábor (10-14 év)
- Öttusatábor (9-17 év)
- Kosárlabdatábor (11-14 év)
- Labdarúgó tábor (9-14 év)
A tábor helyszíne és ideje:
Erzsébet Üdülőközpont és Tábor Zánka, 2015. április 16 - 2015. április 19.
(csütörtök – vasárnap)
A résztvevők maximális létszáma:
Legfeljebb 112 fő. A szakmai vezetők ajánlása alapján összeállított 137 fős
rangsorból az első 112 gyermek jogosult a támogatásra, a 25 fő tartaléklistán lévő
gyermek visszalépés esetén vehet részt a táborban.
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Általános pályázati feltételek:
• A támogatás odaítéléséről a táborok szakmai vezetőiből álló testület döntött, a
kuratóriumi munkacsoport véleményének figyelembe vételével;
• Jelen program a 2014. november 20. és 23. között Zánkán megvalósult
négynapos Talentum táborban részt vett 112 gyermek számára szól;
• Az értesítést követően a pályázó gyermekek szülője/törvényes képviselője
nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy kíván-e élni a támogatás lehetőségével.
Pozitív nyilatkozat esetén az Alapítvány együttműködési megállapodást köt a
szülővel/törvényes képviselővel.
A támogatás tartalma:
Az Erzsébet Talentum Program keretében az Alapítvány a támogatásban részesülő
gyermekek számára egy négynapos tavaszi tábort szervez, amelynek során az
iskolai keretek között elkezdett nevelő- és 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 egy alkalommal vesznek részt egy
négynapos (4 nap, 3 éjszaka) táborban.
Az Alapítvány támogatása tartalmazza a részt vevő gyermek lakhelye szerinti
megyeszékhelyről a táborokba történő utazás, a szállás, a napi hatszori étkezés,
valamint a szakmai fejlesztő programok költségeit.
A táborozási támogatás mellett az Alapítvány gyermekenként 15 000 Ft értékű
Étkezési Erzsébet-utalványt is biztosít, amelyet a pályázatot benyújtó törvényes
képviselő vehet át.
A szervezők a tábor időpontját és helyszínét illetően a változtatás jogát fenntartják.
Tájékoztatás: A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány a táborhelyszíneken kép- és
hangfelvételt készíthet, illetve filmet forgathat, amelyeket az Erzsébet-program
népszerűsítése érdekében, népszerűsítési célokra felhasználhat. A pályázat
benyújtásával a pályázó és a kedvezményezett beleegyezik a kép- és hangfelvétel
készítésébe, és annak az Alapítvány általi szabad felhasználásához kifejezett
hozzájárulását adja.
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