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A Kalandpróba Alapítvány pályázatot hirdet
Cím: Nyári tematikus táborozási lehetőség tanulmányi és sportversenyeken résztvevő alsó és
felső tagozatos tanulók számára
Kiíró: Kalandpróba Alapítvány
Határidő: 2017. 04. 30.
Tárgymutató: Kedvezményes nyári tematikus táborozási lehetőség
Pályázhatnak: iskolák, önkormányzatok, gyermek- és ifjúsági szervezetek, egyesületek,
alapítványok, akik tanulmányi és sportversenyek szervezését végzik
A pályázat célja
Pályázatot hirdetünk kedvezményes táborozási lehetőségekre az ország több helyszínén.
A pályázat célja, hogy támogassuk azokat az intézményeket, szervezeteket, egyesületeket,
akik alsó és felső tagozatos tanulók számára jutalom vagy díjazás részeként élményekben
gazdag táborozási lehetőséget kívánnak adni.
Célunk, hogy a tematikus táboraink által új ismeretségeket és barátságokat köthessenek a
tanulók, valamint gyarapodjon műveltségük, fejlődjenek képességeik, ezek által maradandó
élményekben legyen részük.
A pályázat megvalósításának helyszínei
• Ragály, Xavéri Szent Ferenc Vendégház, • Salgótarján, Tarjáni Gyermektábor
• Vekeri-tavi Ifjúsági Tábor és Camping
A pályázat megvalósításának időszaka: 2017. június 20. és augusztus 26. között.
A pályázatható időtartam: 4 éjszaka 5 nap
A pályázatható táborok tematikái:
• Az erdő élővilága • Lovagi idők • Ökotábor
A pályázat beadása: 2017. 04. 30.
A pályázók köre: iskolák, önkormányzatok, gyermek- és ifjúsági szervezetek, egyesületek,
alapítványok, akik tanulmányi és sportversenyek szervezését végzik
A táborozás díja: 4 éjszaka 5 nap – 35.000 Ft/fő
A táborozás díja magában foglalja a szállást, étkezést (első nap ebéd, utolsó nap tízórai,
a többi napokon napi 5-szöri étkezés) és a választott tematikához kapcsolódó foglalkoztató
füzetet, a foglalkozások eszköz- és anyagköltségét, a foglalkozásvezetők díját, a belépőjegyek
és a táborból történő kirándulások költségét , illetve a folyamatos gyermekfelügyeletet.
Fenntartjuk annak a jogát, hogy amennyiben a táborhely megtelik, másik táborhelyet és időpontot ajánljunk fel.
Sikeres elbírálás esetén a következő kedvezmény kapható. A végösszegből az alábbi kedvezmények kerülnek leszámolásra:
Első helyezett versenyző(k): 50% kedvezmény
2–3. helyezett versenyző(k): 30% kedvezmény
4–10. helyezett versenyző(k): 20% kedvezmény
A pályázatot e-mailben kérjük beküldeni a következő címre: kalandproba@gmail.com
A pályázatban kérjük bemutatni a tanulmányi vagy sportverseny hagyományait és a
pályázó szervezetet, kérjük feltüntetni az alapadataikat, a választott tábori tematikát, a
korcsoportokat (maximum 2 oldal).

