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Üdüléstámogatás
nagycsaládos pályázók számára
A pályázat célja:
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) az Erzsébet-program keretében – az egészség
megőrzéséhez szükséges aktív kikapcsolódás elősegítése érdekében – nagycsaládosok számára pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja. A jelen pályázattal
elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a felhívásban meghatározott követelményeknek maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Kedvezményezettek köre:
Azon belföldi illetőségű magánszemélyek, akiknek a családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem nem
haladja meg a 2015. január 1-jén érvényes minimálbér összegét1, továbbá három vagy annál több – 20. életévüket
a pályázat benyújtása napján be nem töltött – gyermeket nevelnek saját háztartásukban, akik után családi pótlékra
jogosultak.
1 2015. 01. 01-től 105 000 Ft, amely összegnél nem lehet magasabb az egy főre számított nettó jövedelem. 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. Az elektronikus formában
benyújtott adatlapon egy pályázat keretében kizárólag egy család pályázhat és részesülhet az Alapítvány által
nyújtott támogatásban.
Amennyiben a pályázatban részt vesz a pályázó házastársa/élettársa is, az adatlapon fel kell tüntetni a házastárs/élettárs adatait is.
Elnyert támogatás esetén:
– a pályázó és a közös háztartásban élő házastársa/élettársa, valamint a pályázat benyújtásakor a 14. életévét már betöltött gyermeke 5000 Ft/fő önerő befizetésével;
– a pályázat benyújtásakor a pályázó 3-14 életév közötti gyermeke 2500 Ft/fő önerő befizetésével veheti
igénybe az elnyert üdülési szolgáltatást.
A pályázók a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon elérhető szálláshelyeken, a postai úton kiküldésre kerülő
Erzsébet Kártya segítségével vehetik igénybe az elnyert támogatást.
Azon pályázók, akik korábban az Erzsébet-program keretében támogatást nyertek, és rendelkeznek Erzsébet Kártyával, a már megküldött Kártya segítségével vehetik igénybe az üdülési szolgáltatást.
Az üdülési szolgáltatás igénybevétele a családdal együtt üdülő, 3 év alatti gyermek részére térítésmentes, de a
pályázati adatlapon kötelező megadni a 3 év alatti gyermek(ek)re vonatkozó adatokat is.
A pályázati adatlapon azon 3 vagy több gyermeket szükséges szerepeltetni, akik az üdülési támogatás felhasználásában ténylegesen részt kívánnak venni. A pályázati adatlapon megjelölt személyek későbbi módosítására nincs
lehetőség.
Általános pályázati feltételek:
– Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével
lehet;
– Egy pályázati adatlapon kizárólag egy család nyújthat be pályázatot;
– Egy személy kizárólag egy pályázat keretében részesülhet az Alapítvány által nyújtott támogatásban;
– A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott,
a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani.
A pályázat benyújtható: 2015. március 12. napján 24:00 óráig
a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon elérhető elektronikus pályázati adatlap kitöltésével.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/6A5330A2C9FC891CC1257DCC0040ADB6

Üdüléstámogatás a köznevelési
intézményben foglalkoztatottak
és családtagjaik számára
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) az Erzsébet-program keretében – a regenerációhoz szükséges aktív kikapcsolódás elősegítése érdekében – köznevelési intézményekben foglalkoztatottak számára pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja.
A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a felhívásban meghatározott követelményeknek maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Kedvezményezettek köre:
Azon belföldi illetőségű magánszemélyek és családtagjaik, akik köznevelési intézményben pedagógus, nevelőoktató munkát közvetlenül segítő, vagy egyéb munkakörben dolgoznak, illetve köznevelési intézmény működteté-
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sében közreműködő gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő és más alkalmazottak, és akik családjában az egy főre
jutó rendszeres havi jövedelem nem haladja meg a 2015. január 1-jén érvényes minimálbér összegét. A pályázat
keretében egy adatlapon csak egy család pályázhat. Az adatlapon fel kell tüntetni a pályázóval közös háztartásban
élő házastárs/élettárs, valamint az eltartott gyermek/gyer-mekek adatait.
2015. 01. 01-től 105 000 Ft, amely összegnél nem lehet magasabb az egy főre számított nettó jövedelem. 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. Elnyert támogatás esetén:
– a pályázó és a vele közös háztartásban élő házastársa/élettársa, valamint a pályázat benyújtásakor a 14. életévét már betöltött gyermeke 5000 Ft/fő önerő befizetésével;
– a pályázat benyújtásakor 3-14 életév közötti gyermeke 2500 Ft/fő önerő befizetésével veheti igénybe az elnyert
üdülési szolgáltatást;
az üdülési szolgáltatás igénybevétele a családdal együtt üdülő 3 év alatti gyermek(ek) részére térítésmentes, de a
pályázati adatlapon kötelező megadni a 3 év alatti gyermek(ek)re vonatkozó adatokat is.
A pályázók a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon elérhető szálláshelyeken, a postai úton kiküldésre kerülő
Erzsébet Kártya segítségével vehetik igénybe az elnyert támogatást.
A pályázati adatlapon megjelölt személyek későbbi módosítására nincs lehetőség.
Általános pályázati feltételek:
– Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével
lehet;
– Egy személy kizárólag egy pályázat keretében részesülhet az Alapítvány által nyújtott támogatásban;
– A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott,
a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani.
– Az elnyert üdülési szolgáltatást a http://www.erzsebetprogram.hu oldalon feltüntetett, elsősorban állami üdülőkben vehetik igénybe a nyertes pályázók;
– Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2015. június 20. napjáig állnak fenn;
– A pályázattal elnyerhető támogatás nem terjed ki az üdülés helyszínére történő utazás megszervezésére, valamint az utazás költségeire;
A pályázat benyújtható: 2015. június 20. napján 24:00 óráig a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon
elérhető elektronikus pályázati adatlap kitöltésével.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/DB430CB8A100680BC1257DCD003B8961

Üdüléstámogatás a közlekedés területén foglalkoztatottak
és családtagjaik számára
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) az Erzsébet program keretében – az egészség
megőrzéséhez szükséges aktív kikapcsolódás elősegítése érdekében – a közlekedés területén foglalkoztatottak és
családtagjaik számára pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás
formájában nyújtja. A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a felhívásban meghatározott követelményeknek maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Kedvezményezettek köre:
Azon belföldi illetőségű magánszemélyek, akik helyközi vasúti személyszállítás, vasúti áruszállítás alágazatokban,
városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás és egyéb szárazföldi személyszállítás (menetrendszerű távolsági
autóbusszal) szakágazatokban, szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás szakágazatban, illetve légi szállítás
kiegészítő szolgáltatás szakágazatban működő munkáltatónál állnak munkaviszonyban, valamint a rendszeres
havi bruttó jövedelmük nem haladja meg a 2015. január 1. napján érvényes minimálbér összegének a kétszeresét.
A minimálbér összege 2015. 01. 01-től 105 000 Ft.
A pályázat keretében egy adatlapon csak egy család pályázhat. Az adatlapon fel kell tüntetni a pályázóval közös
háztartásban élő házastárs/élettárs, valamint az eltartott gyermek/gyermekek adatait is.
Elnyert támogatás esetén: – a pályázó és a vele közös háztartásban élő házastársa/élettársa, valamint a pályázat
benyújtásakor a 14. életévét már betöltött gyermeke 5000 Ft/fő önerő befizetésével;
– a pályázat benyújtásakor 3-14 életév közötti gyermeke 2500 Ft/fő önerő befizetésével veheti igénybe az elnyert
üdülési szolgáltatást;
– az üdülési szolgáltatás igénybevétele a családdal együtt üdülő 3 év alatti gyermek részére térítésmentes, de a
pályázati adatlapon kötelező megadni a 3 év alatti gyermekre vonatkozó adatokat is.
A pályázók a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon elérhető szálláshelyeken, a postai úton kiküldésre kerülő
Erzsébet Kártya segítségével vehetik igénybe az elnyert támogatást.
A pályázati adatlapon megjelölt személyek későbbi módosítására nincs lehetőség.
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Általános pályázati feltételek:
– Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével
lehet;
– Egy személy kizárólag egy pályázat keretében részesülhet az Alapítvány által nyújtott támogatásban;
– A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott,
a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani.
– Az elnyert üdülési szolgáltatást a http://www.erzsebetprogram.hu oldalon feltüntetett, elsősorban állami üdülőkben vehetik igénybe a nyertes pályázók;
– Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2015. május 13. napjáig állnak fenn;
A pályázat benyújtható: 2015. május 13. napján 24:00 óráig
a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon elérhető elektronikus pályázati adatlap kitöltésével.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/56AD1B62E47F7A00C1257DCD003B3EEC

Üdüléstámogatás a postai szakágazatban foglalkoztatottak
és családtagjaik számára
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) az Erzsébet program keretében – az egészség
megőrzéséhez szükséges aktív kikapcsolódás elősegítése érdekében – a postai tevékenység szakágazatban foglalkoztatottak és családtagjaik számára pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja. A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a felhívásban meghatározott követelményeknek maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Kedvezményezettek köre:
Azon belföldi illetőségű magánszemélyek, akik a postai tevékenység szakágazatban foglalkoztatottak, valamint a
rendszeres havi bruttó jövedelmük nem haladja meg a 2015. január 1. napján érvényes minimálbér összegének a
kétszeresét. A minimálbér összege 2015. 01. 01-től 105 000 Ft.
A pályázat keretében egy adatlapon csak egy család pályázhat. Az adatlapon fel kell tüntetni a pályázóval közös
háztartásban élő házastárs/élettárs, valamint az eltartott gyermek/gyermekek adatait is.
Elnyert támogatás esetén:
– a pályázó és a vele közös háztartásban élő házastársa/élettársa, valamint a pályázat benyújtásakor a 14. életévét már betöltött gyermeke 5000 Ft/fő önerő befizetésével;
– a pályázat benyújtásakor 3-14 életév közötti gyermeke 2500 Ft/fő önerő befizetésével veheti igénybe az elnyert
üdülési szolgáltatást;
– az üdülési szolgáltatás igénybevétele a családdal együtt üdülő 3 év alatti gyermek részére térítésmentes, de a
pályázati adatlapon kötelező megadni a 3 év alatti gyermekre vonatkozó adatokat is.
A pályázók a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon elérhető szálláshelyeken, a postai úton kiküldésre kerülő
Erzsébet Kártya segítségével vehetik igénybe az elnyert támogatást.
A pályázati adatlapon megjelölt személyek későbbi módosítására nincs lehetőség.
Általános pályázati feltételek:
– Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével
lehet;
– Egy személy kizárólag egy pályázat keretében részesülhet az Alapítvány által nyújtott támogatásban;
A pályázat benyújtható: 2015. május 13. napján 24:00 óráig
a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon elérhető elektronikus pályázati adatlap kitöltésével.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/8222EC7D8202DF56C1257DCD003AD794

Üdüléstámogatás nyugdíjasoknak
az elő- és utószezonban
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) az Erzsébet-program keretében – az egészség
megőrzéséhez szükséges aktív kikapcsolódás elősegítése érdekében – nyugdíjasok számára pályázatot hirdet. A
pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja. A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a jelen felhívásban meghatározott követelményeknek maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Kedvezményezettek köre: Azon belföldi illetőségű, öregségi nyugellátásban részesülő, 60. életévét betöltött személy, akinek rendszeres, havi teljes összegű ellátása nem haladja meg a 147 000 Ft-ot, valamint további adóköteles jövedelemmel nem rendelkezik.
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Az elektronikus formában benyújtott adatlapon egy pályázat keretében kizárólag egy személy pályázhat, és részesülhet az Alapítvány által nyújtott támogatásban. Azon pályázó, aki a Pályázati felhívás kedvezményes fürdőbelépők nyugdíjas pályázók számára 2015 c. pályázati felhívásra 2015-ben pályázatot nyújt be, jelen kiírás
keretében nem részesülhet az Alapítvány által nyújtott támogatásban.
A pályázat benyújtásakor kötelezően csatolandó melléklet:
A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG) által a pályázó nevére kiállított, 2014. évi havi nyugellátás megállapítását tartalmazó igazolás, amelyet a nyugdíjas 2014 januárjában már kézhez kapott.
Elnyert támogatás esetén a támogatott 5000 Ft önerő befizetésével veheti igénybe az üdülési szolgáltatást elő-,
valamint utószezonban, az alábbiakban jelölt időszakokban:
– előszezonban: 2015. június 15. napjáig;
– utószezonban: 2015. szeptember 1. napjától 2015. december 31. napjáig
megkezdett üdülésre.
A pályázók a http://www.erzsebetprogram.hu oldalon elérhető szálláshelyeken, a postai úton kiküldésre kerülő
Erzsébet Kártya segítségével vehetik igénybe az elnyert támogatást.
Azon pályázók, akik korábban az Erzsébet-program keretében támogatást nyertek, és rendelkeznek Erzsébet Kártyával, a már megküldött Kártya segítségével vehetik igénybe az üdülési szolgáltatást.
Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével,
valamint a kötelezően csatolandó dokumentumok egyidejű feltöltésével lehet;
– Egy pályázati adatlapon kizárólag egy személy nyújthat be pályázatot;
– Egy személy kizárólag egy pályázat keretében részesülhet az Alapítvány által nyújtott támogatásban;
– A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott,
a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani.
A pályázat benyújtható: 2015. február 9. napjáig
a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon elérhető elektronikus pályázati adatlap kitöltésével.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/867FBBDEEC7C337FC1257DCC003F4152

Üdüléstámogatás
fogyatékossággal élők számára
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) az Erzsébet-program keretében – az egészség
megőrzéséhez szükséges aktív kikapcsolódás elősegítése érdekében – fogyatékossággal élők számára pályázatot
hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja. A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek maradéktalanul
megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Kedvezményezettek köre: Azon belföldi illetőségű, 18. életévüket betöltött, fogyatékossággal élő személyek, akik
a pályázat benyújtásakor fogyatékossági támogatásban és/vagy vakok személyi járadékában és/vagy magasabb
összegű családi pótlékban részesülnek, valamint a havi teljes összegű ellátásuk nem haladja meg a nettó 150 000
Ft-ot. Az elektronikus formában benyújtott adatlapon egy pályázat keretében kizárólag egy személy pályázhat, és
részesülhet az Alapítvány által nyújtott támogatásban.
A pályázat benyújtásakor kötelezően csatolandó mellékletek: A pályázó által a pályázat benyújtását megelőző
hónapban kapott összes járandóság átvételét igazoló dokumentum (postai szelvény vagy bankszámlakivonat) másolata és a foglalkoztató intézmény (amennyiben van) jövedelemigazolása a havi nettó jövedelemről. (Gondnokolt
személy esetében az erre vonatkozó okirat másolata is csatolandó.)
A támogatás elnyerése esetén mind a pályázók, mind pedig a kísérők egyaránt 5000 Ft/fő önerő befizetését követően, a postai úton kiküldésre kerülő Erzsébet Kártya segítségével vehetik igénybe az elnyert üdülési szolgáltatást.
Azon pályázók, akik korábban az Erzsébet-program keretében támogatást nyertek, és rendelkeznek Erzsébet Kártyával, a már megküldött Kártya segítségével vehetik igénybe az üdülési szolgáltatást.
Általános pályázati feltételek:
– Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével
lehet;
– Egy pályázati adatlapon kizárólag egy fogyatékossággal élő személy, és egy vele együtt utazó nagykorú
kísérő személy nyújthat be pályázatot;
– Jelen kiírás tekintetében egy személy csak egy pályázat keretében részesülhet az Alapítvány által nyújtott támogatásban;
– A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott,
a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani. Az emailben található internetes hivatkozásra (linkre) kattintva kell aktiválni a pályázatot, legkésőbb 2015. április 16.
napja 24:00 óráig. Aktiválás hiányában a pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek;
– A pályázó a pályázat aktiválását követően pályázati azonosító számot kap;
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Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2015. április 16.
napjáig állnak fenn;
– A pályázattal elnyerhető támogatás nem terjed ki az üdülés helyszínére történő utazás megszervezésére, valamint az utazás költségeire;
– Az elnyert üdülési szolgáltatás legkésőbb 2015. december 31. napjáig megkezdett üdülésre vehető igénybe,
amely határidő meghosszabbítására nincs lehetőség. Amennyiben a támogatás a határidő lejárta előtt nem kerül
felhasználásra, az elnyert támogatás érvényét veszti, illetve a befizetett önerő visszafizetésére nincs lehetőség.
A pályázat benyújtható: 2015. április 16. napján 24:00 óráig
a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon elérhető elektronikus pályázati adatlap kitöltésével.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/462FCBB076A030E1C1257DCD003A58BA

Kedvezményes fürdőbelépők
nyugdíjas pályázók számára
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) az Erzsébet-program keretében meghirdetve – a
regenerációhoz szükséges aktív kikapcsolódás elősegítése érdekében – nyugdíjas pályázók fürdőbelépőjének
támogatására pályázatot hirdet. A jelen pályázattal elnyerhető támogatásra kizárólag a jelen felhívásban meghatározott követelményeknek maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak. A támogatásban részesített
pályázók a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon elérhető fürdőszolgáltatók köréből választva válnak belépésre
jogosulttá legalább 5 alkalommal az adott fürdőhelyszínen.
Kedvezményezettek köre:
Azon belföldi illetőségű, öregségi nyugellátásban részesülő, 60. életévét betöltött személy, akinek rendszeres, havi
teljes összegű ellátása nem haladja meg a 147 000 Ft-ot, valamint további adóköteles jövedelemmel nem rendelkezik. Az elektronikus formában benyújtott adatlapon egy pályázat keretében kizárólag egy személy pályázhat, és
részesülhet az Alapítvány által nyújtott támogatásban.
Azon pályázó, aki a Pályázat nyugdíjas pályázók számára 2015 pályázati felhívásra 2015-ben pályázatot
nyújt be, jelen kiírás keretében már nem részesülhet az Alapítvány által nyújtott támogatásban.
A pályázat benyújtásakor kötelezően csatolandó melléklet:
A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG) által a pályázó nevére kiállított, 2014. évi havi nyugellátás megállapítását tartalmazó igazolás, amelyet a nyugdíjas 2014 januárjában már kézhez kapott.
Elnyert támogatás esetén a támogatott 2500 Ft önerő befizetésével veheti igénybe
a http://www.erzsebetprogram.hu oldalon elérhető, valamint jelen pályázati felhívásban rögzített fürdőszolgáltatók
meghatározott szolgáltatásait a postai úton kiküldésre kerülő Erzsébet Kártya segítségével.
Azon pályázók, akik korábban az Erzsébet-program keretében támogatást nyertek, és rendelkeznek Erzsébet Kártyával, a már megküldött Kártya segítségével vehetik igénybe a fürdőszolgáltatást.
Általános pályázati feltételek:
– A pályázat kizárólag a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon elérhető elektronikus adatlap kitöltésével, valamint a kötelező mellékletek csatolásával nyújtható be;
– Egy pályázati adatlapon kizárólag egy jogosult személy nyújthat be pályázatot;
– Egy személy csak egy pályázat keretében részesülhet támogatásban;
– A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül az a pályázó, aki a 2013-as, valamint a 2014-es évben nem nyert
támogatást az Alapítványtól;
–- Az elnyert támogatást a http://www.erzsebetprogram.hu oldalon feltüntetett, valamint jelen pályázati felhívásban
rögzített fürdőszolgáltatóknál vehetik igénybe a nyertes pályázók a kiválasztott fürdőhelyszíneken belépőjegy megváltására legalább 5, legfeljebb 33 alkalommal;
– A támogatási feltételek a pályázati keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2015. február 9. napjáig állnak
fenn;
– A pályázattal elnyerhető támogatás nem terjed ki a kiválasztott fürdőhely(ek)re történő utazás megszervezésére,
valamint az utazás költségeire;
– Az elnyert támogatás legkésőbb 2015. december 31. napjáig vehető igénybe, amely határidő meghosszabbítására nincs lehetőség.
Amennyiben a támogatás a megadott időszakban nem kerül felhasználásra, az elnyert támogatás érvényét veszti, illetve a befizetett önerő visszafizetésére nincs lehetőség.
A pályázat benyújtható: 2015. február 9. napjáig
a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon elérhető elektronikus pályázati adatlap kitöltésével.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/82D05DE8E21D24C9C1257DCC00400272
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Erzsébet-tábor a Családlánc mozgalom határon túli
tagszervezetei számára (csoportos)
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébettábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja.
A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek
maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Pályázók köre: A Családlánc Mozgalom határon túli tagszervezetei
Kedvezményezettek köre: A pályázó szervezetek vállalják, hogy a saját régiójukban, a pályázat benyújtásának
napján 8. életévüket betöltött, de 2015. augusztus 31. napjáig 15. életévüket be nem töltött, tanulói jogviszonyban
álló, az adott kisrégióban/telepü-lésen szórványban, kisebbségben élő magyar gyermekekből csoportokat szerveznek.
A tábor helyszíne és ideje:
Erzsébet Tábor Fonyódliget (7 nap, 6 éjszaka)
2015. július 11-17.
Résztvevők maximális létszáma:
Összesen 200 fő.
Általános pályázati feltételek:
– Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével
lehet;
– Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, és/vagy a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2015. március 20. napjáig állnak fenn;
– A pályázó szervezetek kizárólag 10 fős gyermekcsoportokkal pályázhatnak;
– A pályázat keretében egy adatlapon legfeljebb öt csoportra nyújtható be pályázat, de egy pályázó intézmény egynél több pályázatot is beadhat;
– Minden pályázó 10 fős gyermekcsoport mellé egy helyi, a gyermekeket ismerő 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 tábori programokon való részvételüket, valamint
folyamatosan együttműködik a tábor vezetésével;
– Amennyiben egy csoportban legalább 5 fő sajátos nevelési igényű gyermek kerül regisztrálásra, úgy a
csoport mellé a pályázó intézménynek 2 felnőtt kísérőt kell biztosítania. A pályázó gyermekcsoportot kísérő személy/személyek – más-más időpontokban – több csoporttal is pályázhat/pályázhatnak;
– A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott,
a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/4DB2AE17819B4BE5C1257DCC005271DD

Tappancs sátortábor lányoknak a Keresztyén Ifjúsági
Egyesületek Nemzeti Szövetsége vezetésével
A pályázat célja:
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébettábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja.
A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek
maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Pályázók köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 9 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 14. életévét be nem töltött leánygyermek szülője/törvényes képviselője.
Kedvezményezettek köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 9 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 14. életévét be nem töltött leánygyermek.
A tábor helyszíne és ideje:
Sopron, Brennbergbánya (11 nap, 10 éjszaka)
2015. július 26.-augusztus 5.
Résztvevők maximális létszáma: Összesen 36 fő.
Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével
lehet;
– Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, és/vagy a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2015. március 20. napjáig állnak fenn;
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– Jelen pályázat keretében egy adatlapon kizárólag egy kedvezményezett (gyermek) nevében nyújtható be
pályázat;
– A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott,
a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/84C489EEF2E784F1C1257DCD0036D9D9

Tappancs sátortábor fiúknak a Keresztyén Ifjúsági
Egyesületek Nemzeti Szövetsége vezetésével (egyéni)
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébettábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja.
A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek
maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Pályázók köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 9 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 14. életévét be nem töltött fiúgyermek szülője/törvényes képviselője.
Kedvezményezettek köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 9 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 14. életévét be nem töltött fiúgyermek.
A tábor helyszíne és ideje:
Sopron, Brennbergbánya (11 nap, 10 éjszaka)
2015. július 16-26.
Résztvevők maximális létszáma:
Összesen 36 fő.
Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével
lehet;
– Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, és/vagy a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2015. március 20. napjáig állnak fenn;
– Jelen pályázat keretében egy adatlapon kizárólag egy kedvezményezett (gyermek) nevében nyújtható be
pályázat;
– A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott,
a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/E4B3A0AF3323BF69C1257DCD00369CF3

Nimród jurtatábor fiúknak Fehér József hagyományőrző
vezetésével (egyéni)
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébettábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja.
A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek
maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Pályázók köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 10 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 15. életévét be nem töltött fiúgyermek szülője/törvényes képviselője.
Kedvezményezettek köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 10 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 15. életévét be nem töltött fiúgyermek.
A tábor helyszíne és ideje:
Erzsébet Üdülőközpont és Tábor Zánka (6 nap, 5 éjszaka)
2015. június 28-július 3.
2015. július 5-10.
2015. július 12-17.
2015. július 19-24.
2015. augusztus 16-21.
Résztvevők maximális létszáma:
Turnusonként legfeljebb 20 fiúgyermek, összesen 100 fő.
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Speciális pályázati feltételek:
A résztvevő gyermekek a zánkai Erzsébet Tábor területén felállított hagyományos jurtában kerülnek elszállásolásra.
Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével
lehet;
– Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, és/vagy a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2015. március 20. napjáig állnak fenn;
– Jelen pályázat keretében egy adatlapon kizárólag egy kedvezményezett (gyermek) nevében nyújtható be
pályázat;
– A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott,
a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani.
A támogatás tartalma:
Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító táborozási szolgáltatás igénybevételéhez nyújt támogatást az Erzsébettábor turnusának időtartamára. A turnusok időtartama 6 nap, 5 éjszaka (vasárnap délelőtti érkezéssel és pénteki,
reggelit követő távozással). A jelen pályázat keretében az Alapítvány által nyújtott névre szóló támogatást a pályázó csak a jelen pályázatban meghatározott táborhely(ek)en és turnus(ok)ban veheti igénybe.
A tábor önrésze gyermekenként 2000 Ft, azaz kettőezer forint, ha a pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegét.
2015. 01. 01-től 105 000 Ft, amely összegnél nem lehet magasabb az egy főre számított nettó jövedelem. 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. Az ennél magasabb egy főre
jutó jövedelemmel rendelkező – vagy jövedelemnyilatkozatot tenni nem kívánó – pályázó esetén a tábor önrésze
gyermekenként 10 000 Ft, azaz tízezer forint.
Az önrészt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mailben foglaltak szerint, annak kézbesítését követően
legkésőbb 2015. április 15. napjáig, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító szám közlemény
rovatban való feltüntetésével kell átutalni.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/F30BB3D1DA8DA430C1257DCC0051B0CD

Nimród jurtatábor lányoknak Fehér József hagyományőrző
vezetésével (egyéni)
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébettábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja.
A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek
maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Pályázók köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 10 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 15. életévét be nem töltött leánygyermek szülője/törvényes képviselője.
Kedvezményezettek köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 10 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 15. életévét be nem töltött leánygyermek.
A tábor helyszíne és ideje: Erzsébet Üdülőközpont és Tábor Zánka (6 nap, 5 éjszaka)
2015. június 28-július 3.
2015. július 5-10.
2015. július 12-17.
2015. július 19-24.
2015. augusztus 16-21.
Résztvevők maximális létszáma:
Turnusonként legfeljebb 10 leánygyermek, összesen 50 fő.
Speciális pályázati feltételek:
A résztvevő gyermekek a zánkai Erzsébet Tábor területén felállított hagyományos jurtában kerülnek elszállásolásra.
Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével
lehet;
– Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, és/vagy a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2015. március 20. napjáig állnak fenn;
– Jelen pályázat keretében egy adatlapon kizárólag egy kedvezményezett (gyermek) nevében nyújtható be
pályázat;
– A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott,
a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani.
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A támogatás tartalma:
Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító táborozási szolgáltatás igénybevételéhez nyújt támogatást az Erzsébettábor turnusának időtartamára. A turnusok időtartama 6 nap, 5 éjszaka (vasárnap délelőtti érkezéssel és pénteki,
reggelit követő távozással). A jelen pályázat keretében az Alapítvány által nyújtott névre szóló támogatást a pályázó csak a jelen pályázatban meghatározott táborhely(ek)en és turnus(ok)ban veheti igénybe.
A tábor önrésze gyermekenként 2000 Ft, azaz kettőezer forint, ha a pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegét1.
1 2015. 01. 01-től 105 000 Ft, amely összegnél nem lehet magasabb az egy főre számított nettó jövedelem. 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. Az ennél magasabb egy
főre jutó jövedelemmel rendelkező – vagy jövedelemnyilatkozatot tenni nem kívánó – pályázó esetén a tábor önrésze gyermekenként 10 000 Ft, azaz tízezer forint.
Az önrészt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mailben foglaltak szerint, annak kézbesítését követően
legkésőbb 2015. április 15. napjáig, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító szám közlemény
rovatban való feltüntetésével kell átutalni.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/F197FBEEB9A098D1C1257DCC00523E46

Túlélőtábor Cseh Tamás harcművészeti oktató vezetésével
(egyéni)
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébettábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja.
A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek
maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Pályázók köre: Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 10 éves,
de 2015. augusztus 31. napjáig 15. életévét be nem töltött gyermek szülője/törvényes képviselője.
Kedvezményezettek köre: Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 10 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 15. életévét be nem töltött gyermek.
A tábor helyszíne és ideje:
Erzsébet Üdülőközpont és Tábor Zánka (6 nap, 5 éjszaka)
2015. július 5-10.
Résztvevők maximális létszáma:
Összesen 30 fő.
Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével
lehet;
A támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, és/vagy a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2015.
március 20. napjáig állnak fenn;
A pályázat keretében egy adatlapon kizárólag egy kedvezményezett (gyermek) nevében nyújtható be pályázat;
– A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott, a http://www.erzsebetprogram.hu
honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani.
A támogatás tartalma: Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító táborozási szolgáltatás igénybevételéhez nyújt
támogatást az Erzsébet-tábor turnusának időtartamára. A turnusok időtartama 6 nap, 5 éjszaka (vasárnap délelőtti
érkezéssel és pénteki, reggelit követő távozással). A jelen pályázat keretében az Alapítvány által nyújtott névre
szóló támogatást a pályázó csak a jelen pályázatban meghatározott táborhely(ek)en és turnus(ok)ban veheti
igénybe.
A tábor önrésze gyermekenként 2000 Ft, azaz kettőezer forint, ha a pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegét1.
1 2015. 01. 01-től 105 000 Ft, amely összegnél nem lehet magasabb az egy főre számított nettó jövedelem. 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. Az ennél magasabb egy
főre jutó jövedelemmel rendelkező – vagy jövedelemnyilatkozatot tenni nem kívánó – pályázó esetén a tábor önrésze gyermekenként 10 000 Ft, azaz tízezer forint.
Az önrészt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mailben foglaltak szerint, annak kézbesítését követően
legkésőbb 2015. április 15. napjáig, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító szám közlemény
rovatban való feltüntetésével kell átutalni.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/348CED63ABA196AFC1257DCD0037F40F

12

Pályázatfigyelő eHetilap Erzsébet program – különszám, 2015

Erdő-mező élővilága tábor
– Bene Roland vezetésével (csoportos)
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébettábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja.
A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek
maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Pályázók köre:
Alapfokú közoktatási intézmények.
Kedvezményezettek köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 8 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 13. életévét be nem töltött gyermek.
A tábor helyszíne és ideje:
Erzsébet Üdülőközpont és Tábor Zánka (6 nap, 5 éjszaka)
2015. június 28–július 3.
2015. július 5-10.
2015. július 12-17.
2015. július 19-24.
Résztvevők maximális létszáma:
Turnusonként legfeljebb 40 gyermek, összesen 160 fő.
Általános pályázati feltételek:
– Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével
lehet;
– Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, és/vagy a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2015. március 20. napjáig állnak fenn;
– A pályázó intézmények kizárólag 10 fős gyermekcsoportokkal pályázhatnak;
– Minden pályázó 10 fős gyermekcsoport mellé egy kísérő személy részvételét kell biztosítani. A pályázaton való részvétellel a kísérő vállalja, hogy a kedvezményezett csoport kísérőjeként kizárólagosan látja el a
gyermekek felügyeletét, illetve segíti a tábori programokon való részvételüket, valamint folyamatosan
együttműködik a tábor vezetésével;
– A pályázó gyermekcsoportot kísérő személy – más-más időpontokban – több csoporttal is pályázhat;
– A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott,
a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/471CDD2B3BB4C026C1257DCC004FC761

Önismereti tábor Csutak Zoltán önismeret-fejlesztő tréner
vezetésével (egyéni)
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébettábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja.
A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek
maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Pályázók köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 14 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 16. életévét be nem töltött gyermek szülője/törvényes képviselője.
Kedvezményezettek köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 14 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 16. életévét be nem töltött gyermek.
A tábor helyszíne és ideje:
Erzsébet Tábor Fonyódliget (6 nap, 5 éjszaka) 2015. július 5-10.
Résztvevők maximális létszáma: összesen 30 fő.
PÁLYÁZNI a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével
lehet;
A pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, és/vagy a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb
2015. március 20. napjáig állnak fenn;
A pályázat keretében egy adatlapon kizárólag egy kedvezményezett (gyermek) nevében nyújtható be pályázat;
A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott,
a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani.
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A támogatás tartalma:
Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító táborozási szolgáltatás igénybevételéhez nyújt támogatást az Erzsébettábor turnusának időtartamára. A turnus időtartama 6 nap, 5 éjszaka (vasárnap délelőtti érkezéssel és pénteki,
reggelit követő távozással).
A jelen pályázat keretében az Alapítvány által nyújtott névre szóló támogatást a pályázó csak a jelen pályázatban
meghatározott táborhely(ek)en és turnus(ok)ban veheti igénybe.
A tábor önrésze gyermekenként 2000 Ft, azaz kettőezer forint, ha a pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegét1.
1 2015. 01. 01-től 105 000 Ft, amely összegnél nem lehet magasabb az egy főre számított nettó jövedelem. 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. Az ennél magasabb egy
főre jutó jövedelemmel rendelkező – vagy jövedelemnyilatkozatot tenni nem kívánó – pályázó esetén a tábor önrésze gyermekenként 10 000 Ft, azaz tízezer forint.
Az önrészt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mailben foglaltak szerint, annak kézbesítését követően
legkésőbb 2015. április 15. napjáig, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító szám közlemény
rovatban való feltüntetésével kell átutalni.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/FB8EEF0EB43CB092C1257DCD0038F3E4

Egészséges életmód tábor gluténérzékenyeknek
Dr. Németh Anna Mária belgyógyász
főorvos vezetésével (egyéni)
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébettábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja.
A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek
maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Pályázók köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 10 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 14. életévét be nem töltött gyermek szülője/törvényes képviselője.
Kedvezményezettek köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 10 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 14. életévét be nem töltött gyermek.
A tábor helyszíne és ideje:
Erzsébet Tábor Fonyódliget (6 nap, 5 éjszaka)
2015. június 28-július 3.
Résztvevők maximális létszáma: összesen 30 fő.
Speciális pályázati feltételek:
A pályázatra kizárólag olyan kedvezményezettek nevében nyújtható be pályázat, akik lisztérzékenyek.
Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével
lehet;
– Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, valamint a létszámkeret kimerüléséig, de
legfeljebb 2015. március 20. napjáig állnak fenn;
– A jelen pályázat keretében egy adatlapon kizárólag egy kedvezményezett (gyermek) nevében nyújtható
be pályázat;
– A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott,
a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani.
Támogatás tartalma:
Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító táborozási szolgáltatás igénybevételéhez nyújt támogatást az Erzsébettábor turnusának időtartamára. A turnusok időtartama 6 nap, 5 éjszaka (vasárnap délelőtti érkezéssel és pénteki,
reggelit követő távozással). A jelen pályázat keretében az Alapítvány által nyújtott névre szóló támogatást a pályázó csak a jelen pályázatban meghatározott táborhely(ek)en és turnus(ok)ban veheti igénybe.
A tábor önrésze gyermekenként 2000 Ft, azaz kettőezer forint, ha a pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegét1.
1 2015. 01. 01-től 105 000 Ft, amely összegnél nem lehet magasabb az egy főre számított nettó jövedelem. 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. Az ennél magasabb egy
főre jutó jövedelemmel rendelkező – vagy jövedelemnyilatkozatot tenni nem kívánó – pályázó esetén a tábor önrésze gyermekenként 10 000 Ft, azaz tízezer forint.
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Az önrészt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mailben foglaltak szerint, annak kézbesítését követően
legkésőbb 2015. április 15. napjáig, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító szám közlemény
rovatban való feltüntetésével kell átutalni.
Amennyiben a pályázati támogatásra jogosult a táborozási szolgáltatást nem veszi igénybe, az önrész visszafizetésére nincs lehetőség.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/B54E43F2D3C0196EC1257DCC004FF636

Ipar- és képművészeti alkotótábor fogyatékossággal élők
számára – MSMME tagszervezeteinek
A pályázat célja:
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébettábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja.
A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek
maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Pályázók köre:
A Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület (továbbiakban: MSMME) tagszervezetei. A pályázó kizárólag a
MSMME tagintézménye lehet.
Kedvezményezettek köre:
A MSMME minden olyan tagintézményének tanulója vagy tagja, aki a pályázat benyújtásakor betöltötte a 10. életévét.
A tábor helyszíne és ideje:
Erzsébet Tábor Fonyódliget (6 nap, 5 éjszaka)
2015. július 19-24.
2015. augusztus 2-7.
Tervezett műhelyfoglalkozások:
– Rajzolás – festészet;
– Kerámia – agyagozás;
– Bőrművesség;
– Foltvarrás (patchwork);
– Szövés (retextil);
– Kosárfonás;
– Nemezelés – batikolás;
– Fotózás.
Résztvevők maximális létszáma: Turnusonként legfeljebb 60 fő, összesen 120 fő.
Speciális pályázati feltételek: A pályázatra kizárólag olyan kedvezményezettek nevében nyújtható be pályázat,
akik MSMME tagsággal rendelkeznek, illetve akik az MSMME tagsággal rendelkező kedvezményezettet kísérik.
Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével
lehet;
A támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, és/vagy a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2015.
március 20. napjáig állnak fenn.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/6BFDECAB5843575AC1257DCC004DD27B

Tánc-, dráma- és filmestábor fogyatékossággal élők
számára – MSMME tagszervezeteinek
A pályázat célja: A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébet-tábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás
formájában nyújtja. A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Pályázók köre: A Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület (továbbiakban MSMME) tagszervezetei. A pályázó kizárólag a MSMME tagintézménye lehet.
Kedvezményezettek köre:
A MSMME minden olyan tagintézményének tanulója vagy tagja, aki a pályázat benyújtásakor betöltötte a
10. életévét.
Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével
lehet;
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– Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, és/vagy a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2015. március 20. napjáig állnak fenn;
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/0704E0C2BB096EADC1257DCC004E156D

Mesés Nyár vár ránk! – Táborozás családsegítő
és/vagy gyermekjóléti szolgáltatásban, valamint
átmeneti gondozásban részesülő gyermekek részére
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébettábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja.
A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek
maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Pályázók köre: Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó intézmények, szolgáltatók, valamint gyermekek
átmeneti otthonainak vagy családok átmeneti otthonainak fenntartói.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 38-40., 45-48., 50-51. §-ai,
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. §-a alapján megnevezett
szolgáltatók.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 72-81. §-a alapján.
Kedvezményezettek köre:
A pályázó intézmények által családsegítő és/vagy gyermekjóléti szolgáltatásban, vagy átmeneti gondozásban részesülő gyermekek.
Általános pályázati feltételek:
– Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével
lehet;
– Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, és/vagy a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2015. március 20. napjáig állnak fenn;
– A pályázó intézmények kizárólag 10 fős gyermekcsoportokkal pályázhatnak;
– A csoport tagjai a pályázat benyújtásának napján legalább 8 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 15.
életévüket be nem töltött tanulók lehetnek;
– A csoport összeállítása során úgy kell eljárni, hogy a tagok között legyen(ek) védelembe vett gyermek(ek)
is;
– A pályázat keretében egy adatlapon legfeljebb öt csoportra nyújtható be pályázat, de egy intézmény ennél több pályázatot is beadhat;
– Minden pályázó 10 fős gyermekcsoport mellé egy fő felnőtt 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 tábori programokon való részvételüket, valamint folyamatosan
együttműködik a tábor vezetésével;
– Amennyiben egy csoportban legalább 5 fő sajátos nevelési igényű gyermek kerül regisztrálásra, úgy a
csoport mellé a pályázó intézménynek 2 felnőtt kísérőt kell biztosítania;
– A pályázó gyermekcsoportot kísérő személy – más-más időpontokban – több csoporttal is pályázhat;
– A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott,
a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani.
– A pályázatokat az Alapítvány folyamatosan, a beérkezés sorrendjében bírálja el;
– A pályázati kiírásban foglalt feltételeknek való maradéktalan megfelelés esetén – a pályázati keretösszeg,
és/vagy a létszámkeret kimerüléséig – a pályázatok automatikusan kedvező elbírálásban részesülnek. A pályázatok elbírálására 2015. március 30. napjáig kerül sor. Az elbírálást követően a pályázók a pályázati adatlapon rögzített e-mail címre kapnak értesítést az elbírálás eredményéről, legkésőbb 2015. március 30. napjáig;
– A pályázattal elnyerhető támogatás nem terjed ki a tábor helyszínére történő utazás megszervezésére, valamint
az utazás költségeire;
– A pályázati támogatásban részesülő gyermekeknek TAJ-kártyájukat, valamint a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető, a szülő/törvényes képviselő által aláírt, az egészségi állapotukról szóló nyilatkozatot – amely a
táborozás megkezdését megelőző négy napnál nem lehet régebbi – magukkal kell vinniük a táborozásra.
A támogatás tartalma: Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító táborozási szolgáltatás igénybevételéhez nyújt
támogatást az Erzsébet-tábor turnusának időtartamára. A turnusok időtartama 6 nap, 5 éjszaka (vasárnap délelőtti
érkezéssel és pénteki, reggelit követő távozással). A jelen pályázat keretében az Alapítvány által nyújtott névre
szóló támogatást a pályázó csak a jelen pályázatban meghatározott táborhely(ek)en és turnus(ok)ban veheti
igénybe.
A tábor önrésze gyermekenként 1000 Ft, azaz egyezer forint.
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Az Alapítvány a kísérőnek a táborozás alatt szállást és ellátást nyújt, valamint a táboroztatást követően 10 000 Ft,
azaz tízezer forint értékben Étkezési Erzsébet-utalványt biztosít. A tábor önrésze kísérőnként 2000 Ft, azaz kettőezer forint. A pályázat önrésze a támogatott 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 kézbesítését követően legkésőbb 2015. április 15. napjáig, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító szám közlemény rovatban való feltüntetésével kell átutalni.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/03F19B620EBF9D50C1257DCC0041EFF2

Hurrá, együtt nyaralunk! – táborozás gyermekvédelmi
szakellátásban, nevelőszülői hálózatban ellátott gyermekek
részére (csoportos)
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébettábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja.
A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek
maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Pályázók köre:
Tartós vagy átmeneti elhelyezést nyújtó gyermekvédelmi intézmények, nevelőszülői hálózatok.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 52-65. §-aiban meghatározottak.
Kedvezményezettek köre: A pályázó intézmények által gyermekvédelmi szakellátásban részesített, vagy nevelőszülői hálózatban ellátott gyermekek.
Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével
lehet;
– Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, valamint a létszámkeret kimerüléséig, de
legfeljebb 2015. március 20. napjáig állnak fenn;
– A pályázó szervezetek kizárólag 10 fős gyermekcsoportokkal pályázhatnak;
– A csoport tagjai a pályázat benyújtásának napján legalább 8 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 15.
életévüket be nem töltött tanulók lehetnek;
– A pályázat keretében egy adatlapon legfeljebb öt csoportra nyújtható be pályázat, de egy intézmény ennél több
pályázatot is beadhat;
– Minden pályázó 10 fős gyermekcsoport mellé egy fő felnőtt 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 tábori programokon való részvételüket, valamint folyamatosan együttműködik a tábor
vezetésével;
– Amennyiben egy csoportban legalább 5 fő sajátos nevelési igényű gyermek kerül regisztrálásra, úgy a csoport
mellé a pályázó intézménynek 2 felnőtt kísérőt kell biztosítania;
– A pályázó gyermekcsoportot kísérő személy – más-más időpontokban – több csoporttal is pályázhat;
– A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott,
a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/F35BFC2F67E448FCC1257DCC0041757B

Lenni jó! Tábor Kollár János egyetemi adjunktus,
klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus vezetésével
(egyéni)
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébettábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja.
A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek
maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Pályázók köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 16 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 18. életévét be nem töltött gyermek szülője/törvényes képviselője.
Kedvezményezettek köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 16 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 18. életévét be nem töltött gyermek.
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A tábor helyszíne és ideje:
Erzsébet Tábor Balatonberény (6 nap, 5 éjszaka)
2015. augusztus 9-14.
Résztvevők maximális létszáma: összesen 30 fő.
Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével
lehet;
– Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, és/vagy a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2015. március 20. napjáig állnak fenn;
– Jelen pályázat keretében egy adatlapon kizárólag egy kedvezményezett (gyermek) nevében nyújtható be
pályázat;
– A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott,
a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/7BF5ED449E86C65FC1257DCC005158E8

Tanulni jó! – tábor Kollár János egyetemi adjunktus,
klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus vezetésével
(egyéni)
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébettábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja.
A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek
maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Pályázók köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 16 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 18. életévét be nem töltött gyermek szülője/törvényes képviselője.
Kedvezményezettek köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 16 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 18. életévét be nem töltött gyermek.
A tábor helyszíne és ideje:
Erzsébet Tábor Balatonberény (6 nap, 5 éjszaka) 2015. július 12-17.
Résztvevők maximális létszáma: Összesen 30 fő.
Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével
lehet;
A támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, és/vagy a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2015.
március 20. napjáig állnak fenn;
Egy adatlapon kizárólag egy kedvezményezett (gyermek) nevében nyújtható be pályázat.
A tábor leírása:
Nyomaszt a tanulás? Úgy érzed, az osztálytársaid könnyebben és jobban tanulnak? A szüleid nem értik, hogy csak
ennyire vagy képes? Tudod mit? Igazuk van! Tényleg többre vagy képes, csak talán nem tudod, hogyan! A tanulás
valójában szórakoztató, játékos folyamat, HA ismerjük azokat az egyszerű trükköket, amelyeket most Te is elsajátíthatsz.
Ha kíváncsi vagy arra,
– hogyan tudsz 7 perc alatt 4 órányit pihenni,
– hogyan küzdhetsz meg a tanulással járó félelmekkel,
– hogy használhatod az internetet arra, hogy szórakozva tanulj,
– hogyan növeld játékos formában a kreativitásodat,
– hogyan találj új megoldásokat nehéznek tűnő helyzetekben,
– hogyan tanulhatsz meg félelmek és gátlások nélkül beszélni mások előtt,
– hogyan tudod elkápráztatni tanáraidat és osztálytársaidat elképesztő memóriáddal,
– hogyan tudsz könnyen, gyorsan, játékosan tanulni,
akkor gyere el!
A tanulás sokak számára nehéz, fáradtságos munka, de nem nekünk! A tábor után ezt már Te is tudni fogod.
A támogatás tartalma:
Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító táborozási szolgáltatás igénybevételéhez nyújt támogatást az Erzsébettábor turnusának időtartamára. A turnus időtartama 6 nap, 5 éjszaka (vasárnap délelőtti érkezéssel és pénteki,
reggelit követő távozással). A jelen pályázat keretében az Alapítvány által nyújtott névre szóló támogatást a pályázó csak a jelen pályázatban meghatározott táborhely(ek)en és turnus(ok)ban veheti igénybe.
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A tábor önrésze 2000 Ft, azaz kettőezer forint, ha a pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg a mindenkori minimálbér összegét.
2015. 01. 01-től 105 000 Ft, amely összegnél nem lehet magasabb az egy főre számított nettó jövedelem. 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. Az ennél magasabb egy főre
jutó jövedelemmel rendelkező – vagy jövedelemnyilatkozatot tenni nem kívánó – pályázó esetén a tábor önrésze
gyermekenként 10 000 Ft, azaz tízezer forint.
Az önrészt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mailben foglaltak szerint, annak kézbesítését követően
legkésőbb 2015. április 15. napjáig, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító szám közlemény
rovatban való feltüntetésével kell átutalni.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/5A59E9339778F1E0C1257DCD0039A78D

Táborozás iskolai csoportok részére
– Tavaszi kirándulás
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébettábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja.
A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek
maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Pályázók köre: Alap- és középfokú közoktatási intézmények.
Kedvezményezettek köre: A pályázó alap- és középfokú közoktatási intézmények tanulói.
Turnusok:
2015. május 18-20.
2015. május 21-23.
2015. május 25-27.
2015. május 28-30.
2015. június 1-3.
2015. június 4-6.
Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével
lehet;
– Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, és/vagy a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2015. március 20. napjáig állnak fenn;
– A pályázó intézmények kizárólag 10 fős gyermekcsoportokkal pályázhatnak;
– A csoport tagjai a pályázat benyújtásának napján legalább 8 éves, de 2015. december 31. napjáig 18.
életévüket be nem töltött tanulók lehetnek;
– A jelen pályázat keretében egy adatlapon legfeljebb öt csoportra nyújtható be pályázat, de egy intézmény
ennél több pályázatot is beadhat;
– Minden kedvezményezett 10 fős gyermekcsoport mellé egy fő felnőtt kísérő részvételét kell biztosítani. A
pályázaton való részvétellel a kísérő vállalja, hogy a kedvezményezett csoport kísérőjeként kizárólagosan
látja el a gyermekek felügyeletét, valamint folyamatosan együttműködik a tábor vezetésével;
– Amennyiben egy csoportban legalább 5 fő sajátos nevelési igényű gyermek kerül regisztrálásra, úgy a
csoport mellé a pályázó intézménynek 2 felnőtt kísérőt kell biztosítania;
– A kedvezményezett gyermekcsoportot kísérő személy – más-más időpontokban – több csoporttal is pályázhat;
A támogatás tartalma: Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító táborozási szolgáltatás igénybevételéhez nyújt
támogatást az Erzsébet-tábor turnusának időtartamára. A turnusok időtartama 3 nap, 2 éjszaka (hétfő délelőtti
érkezéssel és szerda reggeli utáni távozással, illetve csütörtök délelőtti érkezéssel és szombat reggeli utáni távozással). A jelen pályázat keretében az Alapítvány által nyújtott névre szóló támogatást a pályázó csak a jelen pályázatban meghatározott táborhely(ek)en és turnus(ok)ban veheti igénybe.
A tábor önrésze gyermekenként 1000 Ft, azaz egyezer forint.
Az Alapítvány a kísérőnek a táborozás alatt szállást és ellátást nyújt. A tábor önrésze kísérőnként 1000 Ft, azaz
egyezer forint.
A pályázat önrésze a támogatott 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 kézbesítését követően legkésőbb 2015. április 15. napjáig, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati
azonosító szám közlemény rovatban való feltüntetésével kell átutalni.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/60A48AB10CF91960C1257DCD0039E73D
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Táborozás iskolai csoportok részére
– Őszi kirándulás
A pályázat célja:
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) az Erzsébet-program keretében Erzsébet-tábor
pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja. A
jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek
maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Pályázók köre:
Alap- és középfokú közoktatási intézmények.
Kedvezményezettek köre:
A pályázó alap- és középfokú közoktatási intézmények tanulói.
Turnusok:
2015. szeptember 7-9.
2015. szeptember 10-12.
2015. szeptember 14-16.
2015. szeptember 17-19.
2015. szeptember 21-23.
2015. szeptember 24-26.
Általános pályázati feltételek:
– Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével lehet;
– Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, és/vagy a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb
2015. július 1. napjáig állnak fenn;
– A pályázó intézmények kizárólag 10 fős gyermekcsoportokkal pályázhatnak;
– A csoport tagjai a pályázat benyújtásának napján legalább 8 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 18. életévüket
be nem töltött tanulók lehetnek;
– A pályázat keretében egy adatlapon legfeljebb öt csoportra nyújtható be pályázat, de egy intézmény ennél több
pályázatot is beadhat;
– Minden kedvezményezett 10 fős gyermekcsoport mellé egy fő felnőtt kísérő részvételét kell biztosítani. A pályázaton való részvétellel a kísérő vállalja, hogy a kedvezményezett csoport kísérőjeként kizárólagosan látja el a
gyermekek felügyeletét, valamint folyamatosan együttműködik a tábor vezetésével;
– Amennyiben egy csoportban legalább 5 fő sajátos nevelési igényű gyermek kerül regisztrálásra, úgy a csoport
mellé a pályázó intézménynek 2 felnőtt kísérőt kell biztosítania;
– A kedvezményezett gyermekcsoportot kísérő személy – más-más időpontokban – több csoporttal is pályázhat;
– A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott, a http://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;
– Ugyanazon kedvezményezett (gyermek) csak egy pályázat keretében juthat az Alapítvány által nyújtott támogatáshoz;
– A pályázók a pályázat benyújtását követően visszaigazoló e-mailt kapnak. Az e-mailben található internetes hivatkozásra (linkre) kattintva kell aktiválni a pályázatot, legkésőbb a benyújtást követő 72 óráig. Aktiválás hiányában
a pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek;
– 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 pályázati keretösszeg,
és/vagy a létszámkeret kimerüléséig – a pályázatok automatikusan kedvező elbírálásban részesülnek. A pályázatok elbírálására a következők szerint kerül sor:
– a 2015. április 30. napjáig benyújtott pályázatok esetén legkésőbb 2015. május 15. napjáig,
– a 2015. május 31. napjáig benyújtott pályázatok esetén legkésőbb 2015. június 15. napjáig,
– a 2015. július 1. napjáig benyújtott pályázatok esetén legkésőbb 2015. július 15. napjáig.
A pályázók legkésőbb a fenti határidőig kapnak értesítést a pályázati adatlapon rögzített e-mail címre a pályázat
elbírálásának eredményéről.
– A pályázattal elnyerhető támogatás nem terjed ki a tábor helyszínére történő utazás megszervezésére, valamint
az utazás költségeire;
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– A pályázati támogatásban részesülő gyermekeknek TAJ-kártyájukat, valamint a http://www.erzsebetprogram.hu
honlapról letölthető, a szülő/törvényes képviselő által aláírt, az egészségi állapotukról szóló nyilatkozatot – amely a
táborozás megkezdését megelőző négy napnál nem lehet régebbi – magukkal kell vinniük a táborozásra.
A támogatás tartalma:
Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító táborozási szolgáltatás igénybevételéhez nyújt támogatást az Erzsébettábor turnusának időtartamára. A turnusok időtartama 3 nap, 2 éjszaka (hétfő délelőtti érkezéssel és szerda reggeli
utáni távozással, illetve csütörtök délelőtti érkezéssel és szombat reggeli utáni távozással). A jelen pályázat keretében az Alapítvány által nyújtott névre szóló támogatást a pályázó csak a jelen pályázatban meghatározott táborhely(ek)en és turnus(ok)ban veheti igénybe.
A tábor önrésze gyermekenként 1000 Ft, azaz egyezer forint.
Az Alapítvány a kísérőnek a táborozás alatt szállást és ellátást nyújt. A tábor önrésze kísérőnként 1000 Ft, azaz
egyezer forint.
A pályázat önrésze a támogatott 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 kézbesítését követően legkésőbb a következő időpontig kell befizetni:
– a 2015. április 30. napjáig benyújtott pályázatok esetén legkésőbb 2015. május 29. napjáig,
– a 2015. május 31. napjáig benyújtott pályázatok esetén legkésőbb 2015. június 30. napjáig,
– a 2015. július 1. napjáig benyújtott pályázatok esetén legkésőbb 2015. július 31. napjáig
egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító szám közlemény rovatban való feltüntetésével kell átutalni.
Amennyiben a pályázati támogatásra jogosult a táborozási szolgáltatást nem veszi igénybe, az önrész visszafizetésére nincs lehetőség. Indokokolt esetben az Alapítvány lehetőséget biztosít a kedvezményezett személy cseréjére.
A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás nem terjed ki az idegenforgalmi adó (IFA) összegének megfizetésére, amely a 18 éven felüli személyek után a táborozás helyszínén, készpénzben fizetendő, és mértékére az
illetékes települési önkormányzat rendelete az irányadó.
A pályázat benyújtásának kötelező mellékletei:
– A pályázó szervezet (iskola) vezetője/képviselője büntetőjogi felelősséggel nyilatkozik a következőkről:
o a részt vevő gyermekek életkoráról és tanulói jogviszonyának fennállásáról;
o arról, hogy a táborozásra szervezett csoportot vezető kiserő az oktatási intézmény alkalmazásában áll;
– Hozzájáruló nyilatkozat kép- és hangfelvétel készítéséhez és annak Alapítvány általi felhasználásához.
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 népszerűsítési célokra felhasználhat. A
pályázat benyújtásával a pályázó és a kedvezményezett elfogadja a kép- és hangfelvétel készítését, és annak az
Alapítvány általi szabad felhasználásához kifejezett hozzájárulását adja.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/E0BCA05ADB31D114C1257DCD003A2231

Táborozás Horváth Kinga grafikus vezetésével
(egyéni)
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébettábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja.
A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek
maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Pályázók köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 10 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 15. életévét be nem töltött gyermek szülője/törvényes képviselője.
Kedvezményezettek köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 10 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 15. életévét be nem töltött gyermek.
A tábor helyszíne és ideje:
Erzsébet Tábor Fonyódliget (6 nap, 5 éjszaka)
2015. augusztus 23-28.
Résztvevők maximális létszáma: összesen 20 fő.
Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével
lehet;
– Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, valamint a létszámkeret kimerüléséig, de
legfeljebb 2015. március 20. napjáig állnak fenn;
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– Jelen pályázat keretében egy adatlapon kizárólag egy kedvezményezett (gyermek) nevében nyújtható be
pályázat;
– A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott,
a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/6526BEB7ABDCA1E1C1257DCC004D4F5E

Médiatábor Alföldi Zoltán televíziós műsorvezető, újságíró
közreműködésével/vezetésével (egyéni)
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébettábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja.
A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek
maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Pályázók köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 14 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 18. életévét be nem töltött gyermek szülője/törvényes képviselője.
Kedvezményezettek köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 14 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 18. életévét be nem töltött gyermek.
A tábor helyszíne és ideje:
Erzsébet Üdülőközpont és Tábor Zánka (6 nap, 5 éjszaka)
2015. június 28-július 3.
Résztvevők maximális létszáma: összesen 45 fő.
Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével
lehet;
– Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, és/vagy a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2015. március 20. napjáig állnak fenn;
– Jelen pályázat keretében egy adatlapon kizárólag egy kedvezményezett (gyermek) nevében nyújtható be
pályázat;
– A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott,
a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani.
A támogatás tartalma:
Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító táborozási szolgáltatás igénybevételéhez nyújt támogatást az Erzsébettábor turnusának időtartamára. A turnus időtartama 6 nap, 5 éjszaka (vasárnap délelőtti érkezéssel és pénteki,
reggelit követő távozással). A jelen pályázat keretében az Alapítvány által nyújtott névre szóló támogatást a pályázó csak a jelen pályázatban meghatározott táborhely(ek)en és turnus(ok)ban veheti igénybe.
A tábor önrésze gyermekenként 2000 Ft, azaz kettőezer forint, ha a pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegét1.
1 2015. 01. 01-től 105 000 Ft, amely összegnél nem lehet magasabb az egy főre számított nettó jövedelem. 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. Az ennél magasabb egy
főre jutó jövedelemmel rendelkező – vagy jövedelemnyilatkozatot tenni nem kívánó – pályázó esetén a tábor önrésze gyermekenként 10 000 Ft, azaz tízezer forint.
Az önrészt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mailben foglaltak szerint, annak kézbesítését követően
legkésőbb 2015. április 15. napjáig, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító szám közlemény
rovatban való feltüntetésével kell átutalni.
Amennyiben a pályázati támogatásra jogosult a táborozási szolgáltatást nem veszi igénybe, az önrész visszafizetésére nincs lehetőség.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/92B795FF8879E441C1257DCC0051842F

Színjátszó tábor Szalay Marianna
színész és drámatanár vezetésével (egyéni)
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébettábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja.
A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek
maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.

22

Pályázatfigyelő eHetilap Erzsébet program – különszám, 2015

Pályázók köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 10 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 15. életévét be nem töltött gyermek szülője/törvényes képviselője.
Kedvezményezettek köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 10 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 15. életévét be nem töltött gyermek.
A tábor helyszíne és ideje:
Erzsébet Tábor Fonyódliget (6 nap, 5 éjszaka)
2015. június 21-26.
Résztvevők maximális létszáma:
Összesen 45 fő.
Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével
lehet;
– Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, és/vagy a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2015. március 20. napjáig állnak fenn;
– Jelen pályázat keretében egy adatlapon kizárólag egy kedvezményezett (gyermek) nevében nyújtható be
pályázat;
– A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott,
a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani.
A támogatás tartalma:
Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító táborozási szolgáltatás igénybevételéhez nyújt támogatást az Erzsébettábor turnusának időtartamára. A turnus időtartama 6 nap, 5 éjszaka (vasárnap délelőtti érkezéssel és pénteki,
reggelit követő távozással). A jelen pályázat keretében az Alapítvány által nyújtott névre szóló támogatást a pályázó csak a jelen pályázatban meghatározott táborhely(ek)en és turnus(ok)ban veheti igénybe.
A tábor önrésze gyermekenként 2000 Ft, azaz kettőezer forint, ha a pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegét.
2015. 01. 01-től 105 000 Ft, amely összegnél nem lehet magasabb az egy főre számított nettó jövedelem. 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. Az ennél magasabb egy főre
jutó jövedelemmel rendelkező – vagy jövedelemnyilatkozatot tenni nem kívánó – pályázó esetén a tábor önrésze
gyermekenként 10 000 Ft, azaz tízezer forint.
Az önrészt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mailben foglaltak szerint, annak kézbesítését követően
legkésőbb 2015. április 15. napjáig, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító szám közlemény
rovatban való feltüntetésével kell átutalni.
Amennyiben a pályázati támogatásra jogosult a táborozási szolgáltatást nem veszi igénybe, az önrész visszafizetésére nincs lehetőség.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/AD2D0F69E757341BC1257DCC004F7432

Alkotóművészeti tábor Borza Teréz alkotóművész
vezetésével (egyéni)
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébettábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja.
A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek
maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Pályázók köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 8 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 14. életévét be nem töltött gyermek szülője/törvényes képviselője.
Kedvezményezettek köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 8 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 14. életévét be nem töltött gyermek.
A tábor helyszíne és ideje:
Erzsébet Üdülőközpont és Tábor Zánka (6 nap, 5 éjszaka)
2015. július 12-17.
2015. július 19-24.
2015. július 26-31.
Résztvevők maximális létszáma:
Turnusonként legfeljebb 60 gyermek, összesen 180 fő.
Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével lehet;
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– Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, és/vagy a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2015. március 20. napjáig állnak fenn;
– Jelen pályázat keretében egy adatlapon kizárólag egy kedvezményezett (gyermek) nevében nyújtható be
pályázat;
– A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott,
a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani.
A támogatás tartalma:
Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító táborozási szolgáltatás igénybevételéhez nyújt támogatást az Erzsébettábor turnusának időtartamára. A turnusok időtartama 6 nap, 5 éjszaka (vasárnap délelőtti érkezéssel és pénteki,
reggelit követő távozással). A jelen pályázat keretében az Alapítvány által nyújtott névre szóló támogatást a pályázó csak a jelen pályázatban meghatározott táborhely(ek)en és turnus(ok)ban veheti igénybe.
A tábor önrésze gyermekenként 2000 Ft, azaz kettőezer forint, ha a pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegét1.
1 2015. 01. 01-től 105 000 Ft, amely összegnél nem lehet magasabb az egy főre számított nettó jövedelem. 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. Az ennél magasabb egy
főre jutó jövedelemmel rendelkező – vagy jövedelemnyilatkozatot tenni nem kívánó – pályázó esetén a tábor önrésze gyermekenként 10 000 Ft, azaz tízezer forint.
Az önrészt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mailben foglaltak szerint, annak kézbesítését követően
legkésőbb 2015. április 15. napjáig, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító szám közlemény
rovatban való feltüntetésével kell átutalni.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/33D5284772827942C1257DCC004BF1C8

Népzenei tábor Andrássy Ferenc népzenész
vezetésével (egyéni pályázat)
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébettábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja.
A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek
maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Pályázók köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 8 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 15. életévét be nem töltött gyermek szülője/törvényes képviselője.
Kedvezményezettek köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 8 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 15. életévét be nem töltött gyermek.
A tábor helyszíne és ideje: Erzsébet Tábor Fonyódliget (6 nap, 5 éjszaka)
2015. augusztus 23-28.
Résztvevők maximális létszáma:
Összesen 50 fő.
Speciális pályázati feltételek:
népi hangszeren való tanulás, illetve érdeklődés a népi hangszerek iránt.
A tábor hangszerei és azok oktatói:
Andrássy Ferenc „Dras” – tekerő, bőgő
Kurdi Gábor – népi furulya
Samu Zoltán – népi hegedű, népi brácsa
Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével
lehet;
– Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, és/vagy a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2015. március 20. napjáig állnak fenn;
– Jelen pályázat keretében egy adatlapon kizárólag egy kedvezményezett (gyermek) nevében nyújtható be
pályázat;
– A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott,
a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani.
A támogatás tartalma:
Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító táborozási szolgáltatás igénybevételéhez nyújt támogatást az Erzsébettábor turnusának időtartamára. A turnusok időtartama 6 nap, 5 éjszaka (vasárnap délelőtti érkezéssel és pénteki,
reggelit követő távozással). A jelen pályázat keretében az Alapítvány által nyújtott névre szóló támogatást a pályázó csak a jelen pályázatban meghatározott táborhely(ek)en és turnus(ok)ban veheti igénybe.
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A tábor önrésze gyermekenként 2000 Ft, azaz kettőezer forint, ha a pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegét1.
1 2015. 01. 01-től 105 000 Ft, amely összegnél nem lehet magasabb az egy főre számított nettó jövedelem. 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. Az ennél magasabb egy
főre jutó jövedelemmel rendelkező – vagy jövedelemnyilatkozatot tenni nem kívánó – pályázó esetén a tábor önrésze gyermekenként 10 000 Ft, azaz tízezer forint.
Az önrészt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mailben foglaltak szerint, annak kézbesítését követően
legkésőbb 2015. április 15. napjáig, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító szám közlemény
rovatban való feltüntetésével kell átutalni.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/E1B4FDAF944E65ACC1257DCC004EAFD5

Operatábor Nagy Mária, a Magyar Állami Operaház
brácsaművésze, gyermekműsorainak játékmestere
vezetésével (egyéni)
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébettábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja.
A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek
maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Pályázók köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 8 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 15. életévét be nem töltött gyermek szülője/törvényes képviselője.
Kedvezményezettek köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 8 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 15. életévét be nem töltött gyermek.
A tábor helyszíne és ideje: Erzsébet Tábor Fonyódliget (6 nap, 5 éjszaka)
2015. július 5-10.
Résztvevők maximális létszáma: összesen 80 fő.
Speciális pályázati feltételek: minimum 2 év klasszikus zenei képzés.
Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével
lehet;
– Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, és/vagy a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2015. március 20. napjáig állnak fenn;
– Jelen pályázat keretében egy adatlapon kizárólag egy kedvezményezett (gyermek) nevében nyújtható be
pályázat;
– A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott,
a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani.
A támogatás tartalma:
Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító táborozási szolgáltatás igénybevételéhez nyújt támogatást az Erzsébettábor turnusának időtartamára. A turnus időtartama 6 nap, 5 éjszaka (vasárnap délelőtti érkezéssel és pénteki,
reggelit követő távozással). A jelen pályázat keretében az Alapítvány által nyújtott névre szóló támogatást a pályázó csak a jelen pályázatban meghatározott táborhely(ek)en és turnus(ok)ban veheti igénybe.
A tábor önrésze gyermekenként 2000 Ft, azaz kettőezer forint, ha a pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegét1.
1 2015. 01. 01-től 105 000 Ft, amely összegnél nem lehet magasabb az egy főre számított nettó jövedelem. 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. Az ennél magasabb egy
főre jutó jövedelemmel rendelkező – vagy jövedelemnyilatkozatot tenni nem kívánó – pályázó esetén a tábor önrésze gyermekenként 10 000 Ft, azaz tízezer forint.
Az önrészt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mailben foglaltak szerint, annak kézbesítését követően
legkésőbb 2015. április 15. napjáig, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító szám közlemény
rovatban való feltüntetésével kell átutalni.
Amennyiben a pályázati támogatásra jogosult a táborozási szolgáltatást nem veszi igénybe, az önrész visszafizetésére nincs lehetőség.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/0BF09CFC7D9BF750C1257DCC004EDC18
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Zenei tábor (klasszikus és népzene)
Horváth Ádám operaénekes vezetésével (egyéni)
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébettábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja.
A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek
maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Pályázók köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 10 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 15. életévét be nem töltött gyermek szülője/törvényes képviselője.
Kedvezményezettek köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 10 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 15. életévét be nem töltött gyermek.
A tábor helyszíne és ideje:
Erzsébet Tábor Fonyódliget (6 nap, 5 éjszaka)
2015. augusztus 23-28.
Résztvevők maximális létszáma:
Összesen 25 fő.
Speciális pályázati feltételek:
A pályázatra kizárólag olyan kedvezményezettek nevében nyújtható be pályázat, akik hangszeres és/vagy énektudással rendelkeznek.
Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével
lehet;
– Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, és/vagy a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2015. március 20. napjáig állnak fenn;
– Jelen pályázat keretében egy adatlapon kizárólag egy kedvezményezett (gyermek) nevében nyújtható be
pályázat;
– A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott,
a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani.
Támogatás tartalma:
Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító táborozási szolgáltatás igénybevételéhez nyújt támogatást az Erzsébettábor turnusának időtartamára. A turnusok időtartama 6 nap, 5 éjszaka (vasárnap délelőtti érkezéssel és pénteki,
reggelit követő távozással). A jelen pályázat keretében az Alapítvány által nyújtott névre szóló támogatást a pályázó csak a jelen pályázatban meghatározott táborhely(ek)en és turnus(ok)ban veheti igénybe.
A tábor önrésze gyermekenként 2000 Ft, azaz kettőezer forint, ha a pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegét1.
1 2015. 01. 01-től 105 000 Ft, amely összegnél nem lehet magasabb az egy főre számított nettó jövedelem. 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. Az ennél magasabb egy
főre jutó jövedelemmel rendelkező – vagy jövedelemnyilatkozatot tenni nem kívánó – pályázó esetén a tábor önrésze gyermekenként 10 000 Ft, azaz tízezer forint.
Az önrészt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mailben foglaltak szerint, annak kézbesítését követően
legkésőbb 2015. április 15. napjáig, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító szám közlemény
rovatban való feltüntetésével kell átutalni.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/7A437B865A766040C1257DCC004F9C45

Író-olvasó tábor – írók, költők és szerkesztőségi
munkatársak vezetésével
Csender Levente író, a Magyar Napló munkatársa, Szentmártoni János költő, író, a Magyar Írószövetség elnöke és
a Magyar Napló munkatársa, valamint Pap-Für János költő, a Magyar Napló munkatársa vezetésével (egyéni pályázat)
A pályázat célja:
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébettábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja.
A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek
maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
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Pályázók köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 14 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 18. életévét be nem töltött gyermek szülője/törvényes képviselője.
Kedvezményezettek köre: Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 14 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 18. életévét be nem töltött gyermek.
A tábor helyszíne és ideje:
Erzsébet Tábor Balatonberény (6 nap, 5 éjszaka)
2015. július 26-31.
Résztvevők maximális létszáma:
Összesen 60 fő.
Speciális pályázati feltételek:
A pályázó vállalja, hogy a tábor időtartama alatt saját szerzeményei közül 3 novellát vagy 15 verset felolvas és
közös szakmai elemzésre bocsát.
Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével
lehet;
– Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, valamint a létszámkeret kimerüléséig, de
legfeljebb 2015. március 20. napjáig állnak fenn;
– Jelen pályázat keretében egy adatlapon kizárólag egy kedvezményezett (gyermek) nevében nyújtható be
pályázat;
– A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott,
a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani.
A támogatás tartalma:
Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító táborozási szolgáltatás igénybevételéhez nyújt támogatást az Erzsébettábor turnusának időtartamára. A turnus időtartama 6 nap, 5 éjszaka (vasárnap délelőtti érkezéssel és pénteki,
reggelit követő távozással). A jelen pályázat keretében az Alapítvány által nyújtott névre szóló támogatást a pályázó csak a jelen pályázatban meghatározott táborhely(ek)en és turnus(ok)ban veheti igénybe.
A tábor önrésze gyermekenként 2000 Ft, azaz kettőezer forint, ha a pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegét.
2015. 01. 01-től 105 000 Ft, amely összegnél nem lehet magasabb az egy főre számított nettó jövedelem. 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. Az ennél magasabb egy főre
jutó jövedelemmel rendelkező – vagy jövedelemnyilatkozatot tenni nem kívánó – pályázó esetén a tábor önrésze
gyermekenként 10 000 Ft, azaz tízezer forint.
Az önrészt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mailben foglaltak szerint, annak kézbesítését követően
legkésőbb 2015. április 15. napjáig, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító szám közlemény
rovatban való feltüntetésével kell átutalni.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/0CEBD7E0870E3EADC1257DCC004D7CE6

Népi mesterségek tábora – faművesség,
mézeskalács készítés, agyagművesség, nádazás,
ékszerkészítés, játékkészítés
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébettábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja.
A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek
maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Pályázók köre:
Alapfokú közoktatási intézmények.
Kedvezményezettek köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 10 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 15. életévét be nem töltött gyermek.
A tábor helyszíne és ideje:
Erzsébet Tábor Balatonberény (6 nap, 5 éjszaka)
2015. augusztus 2-7.
2015. augusztus 9-14.
2015. augusztus 16-21.
Résztvevők maximális létszáma:
Turnusonként legfeljebb 60 gyermek, összesen 180 fő.
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Kézműves tevékenységi körök, csoportokba történő jelentkezés:
Az részt vevő gyermekek 4 önálló kézműves tevékenységi körben vesznek részt a tematikus foglalkozásokon (15
fő/turnus/tevékenységi kör).
Tanulható mesterségek és a vezetőik:
– faművesség – Magyar Hagyományőrző Faművesek (Hagyárosbörönd);
– mézeskalács készítés – Vértes Ildikó (Kőszeg);
– agyagművesség, nádazás – Horváth Attila (Gencsapáti);
– ékszerkészítés, játékkészítés – Molnár Zsuzsanna (Kapuvár).
Általános pályázati feltételek:
– Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével
lehet;
– Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, és/vagy a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2015. március 20. napjáig állnak fenn;
– A pályázó intézmények kizárólag 5 fős gyermekcsoportokkal pályázhatnak;
– Minden pályázó 5 fős gyermekcsoport mellé egy kísérő személy részvételét kell biztosítani. A pályázaton
való részvétellel a kísérő vállalja, hogy a kedvezményezett csoport kísérőjeként kizárólagosan látja el a
gyermekek felügyeletét, illetve segíti a tábori programokon való részvételüket, valamint folyamatosan
együttműködik a tábor vezetésével;
– A pályázó gyermekcsoportot kísérő személy – más-más időpontokban – több csoporttal is pályázhat;
– A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott,
a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/0BCA8E720F06426AC1257DCC004BBDE8

Néptánctábor Letenyei Gábor vezetésével (csoportos)
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébettábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja.
A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek
maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Pályázók köre:
Alapfokú közoktatási intézmények.
Kedvezményezettek köre: Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 7 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 15. életévét be nem töltött gyermek.
A tábor helyszíne és ideje:
Erzsébet Tábor Fonyódliget (6 nap, 5 éjszaka)
2015. július 12-17.
2015. július 26-31.
2015. augusztus 9-14.
Résztvevők maximális létszáma:
Turnusonként legfeljebb 90 gyermek, összesen 270 fő.
A tábor szakmai programja:
2015. július 12-17.
– Felcsíki táncok (Kiss Zsolt és Tálas Ágnes szakmai segítőkkel)
– Mátyusföldi táncok (Túri György és Petneházy Kata szakmai segítőkkel)
– Szatmári táncok (Tyukodi) (Letenyei Gábor és Sárkány Ramóna szakmai
segítőkkel)
2015. július 26-31.
– Küküllőmenti táncok (Lőrinclévi) (Kanozsai Ákos és Petneházy Kata szakmai
segítőkkel)
– Domaházi táncok (Túri György és Schmidt Gyöngyi szakmai segítőkkel)
– Dél-Alföldi táncok (Letenyei Gábor és Kulánda Kitti szakmai segítőkkel)
2015. augusztus 9-14.
– Dél-Alföldi táncok (Túri György és Kulánda Kitti szakmai segítőkkel)
– Zoboraljai táncok (Richtarcsik Mihály és Furik Rita szakmai segítőkkel)
– Mezőföldi táncok (Molnár Gábor és Schmidt Gyöngyi szakmai segítőkkel)
Általános pályázati feltételek:
– Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével
lehet;
– Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, és/vagy a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2015. március 20. napjáig állnak fenn;
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– A pályázó intézmények kizárólag 10 fős gyermekcsoportokkal pályázhatnak;
– Minden pályázó 10 fős gyermekcsoport mellé egy kísérő személy részvételét kell biztosítani. A pályázaton való részvétellel a kísérő vállalja, hogy a kedvezményezett csoport kísérőjeként kizárólagosan látja el a
gyermekek felügyeletét, illetve segíti a tábori programokon való részvételüket, valamint folyamatosan
együttműködik a tábor vezetésével;
– A pályázó gyermekcsoportot kísérő személy – más-más időpontokban – több csoporttal is pályázhat;
– A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott,
a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani.
http://http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/5C181722CFB63F65C1257DCC004E648D

Közbiztonsági tábor Cseh Tamás
nyugalmazott rendőrtiszt vezetésével (egyéni)
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébettábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja.
A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek
maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Pályázók köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 14 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 18. életévét be nem töltött gyermek szülője/törvényes képviselője.
Kedvezményezettek köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 14 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 18. életévét be nem töltött gyermek.
A tábor helyszíne és ideje:
Erzsébet Üdülőközpont és Tábor Zánka (6 nap, 5 éjszaka)
2015. június 28-július 3.
Résztvevők maximális létszáma:
Összesen 30 fő.
Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével
lehet;
– Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg és/vagy a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2015. március 20. napjáig állnak fenn;
– Jelen pályázat keretében egy adatlapon kizárólag egy kedvezményezett (gyermek) nevében nyújtható be
pályázat;
– A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott,
a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani.
A támogatás tartalma:
Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító táborozási szolgáltatás igénybevételéhez nyújt támogatást az Erzsébettábor turnusának időtartamára. A turnusok időtartama 6 nap, 5 éjszaka (vasárnap délelőtti érkezéssel és pénteki,
reggelit követő távozással). A jelen pályázat keretében az Alapítvány által nyújtott névre szóló támogatást a pályázó csak a jelen pályázatban meghatározott táborhely(ek)en és turnus(ok)ban veheti igénybe.
A tábor önrésze gyermekenként 2000 Ft, azaz kettőezer forint, ha a pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegét1.
1 2015. 01. 01-től 105 000 Ft, amely összegnél nem lehet magasabb az egy főre számított nettó jövedelem. 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. Az ennél magasabb egy
főre jutó jövedelemmel rendelkező – vagy jövedelemnyilatkozatot tenni nem kívánó – pályázó esetén a tábor önrésze gyermekenként 10 000 Ft, azaz tízezer forint.
Az önrészt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mailben foglaltak szerint, annak kézbesítését követően
legkésőbb 2015. április 15. napjáig, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító szám közlemény
rovatban való feltüntetésével kell átutalni.
Amennyiben a pályázati támogatásra jogosult a táborozási szolgáltatást nem veszi igénybe, az önrész visszafizetésére nincs lehetőség.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/4CB979078FB62044C1257DCC00512E4A
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Vízimentő tábor a Vízimentők Magyarországi
Szakszolgálatának vezetésével (egyéni)
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébettábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja.
A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek
maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Pályázók köre: Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 10 éves,
de 2015. augusztus 31. napjáig 15. életévét be nem töltött gyermek szülője/törvényes képviselője.
Kedvezményezettek köre: Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 10 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 15. életévét be nem töltött gyermek.
A tábor helyszíne és ideje:
Erzsébet Üdülőközpont és Tábor Zánka (6 nap, 5 éjszaka)
2015. július 5-10.
2015. július 12-17.
2015. július 19-24.
2015. július 26-31.
2015. augusztus 2-7.
2015. augusztus 9-14.
Résztvevők maximális létszáma:
Turnusonként legfeljebb 40 gyermek, összesen 240 fő.
Speciális pályázati feltételek:
A pályázatra kizárólag olyan kedvezményezettek nevében nyújtható be pályázat, akik megfelelő vízbiztonsággal és
úszástudással rendelkeznek.
Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével
lehet;
– Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, és/vagy a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2015. március 20. napjáig állnak fenn;
– Jelen pályázat keretében egy adatlapon kizárólag egy kedvezményezett (gyermek) nevében nyújtható be
pályázat;
– A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott,
a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani.
A támogatás tartalma:
Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító táborozási szolgáltatás igénybevételéhez nyújt támogatást az Erzsébettábor turnusának időtartamára. A turnusok időtartama 6 nap, 5 éjszaka (vasárnap délelőtti érkezéssel és pénteki,
reggelit követő távozással). A jelen pályázat keretében az Alapítvány által nyújtott névre szóló támogatást a pályázó csak a jelen pályázatban meghatározott táborhely(ek)en és turnus(ok)ban veheti igénybe.
A tábor önrésze gyermekenként 2000 Ft, azaz kettőezer forint, ha a pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegét1.
1 2015. 01. 01-től 105 000 Ft, amely összegnél nem lehet magasabb az egy főre számított nettó jövedelem. 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. Az ennél magasabb egy
főre jutó jövedelemmel rendelkező – vagy jövedelemnyilatkozatot tenni nem kívánó – pályázó esetén a tábor önrésze gyermekenként 10 000 Ft, azaz tízezer forint.
Az önrészt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mailben foglaltak szerint, annak kézbesítését követően
legkésőbb 2015. április 15. napjáig, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító szám közlemény
rovatban való feltüntetésével kell átutalni.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/B3BEE7A0F9777994C1257DCD0038322B

Lovas-magyar harcművészeti tábor
Lovas Borbála lovasedző vezetésével (egyéni)
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébettábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja.
A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek
maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Pályázók köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 9 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 15. életévét be nem töltött gyermek szülője/törvényes képviselője.

30

Pályázatfigyelő eHetilap Erzsébet program – különszám, 2015

Kedvezményezettek köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 9 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 15. életévét be nem töltött gyermek.
A tábor helyszíne és ideje:
Erzsébet Üdülőközpont és Tábor, Zánka (6 nap, 5 éjszaka)
2015. július 26-31.
2015. augusztus 2-7.
2015. augusztus 9-14.
Résztvevők maximális létszáma:
Turnusonként legfeljebb 48 gyermek, összesen 144 fő.
Speciális pályázati feltételek:
A pályázatra kizárólag olyan kedvezményezettek nevében nyújtható be pályázat, akik a pályázat beadásának napján maximum 55 kg testsúlyúak1.
1 A tábor programja során pónilovakon zajlik a foglalkozás, így az 55 kg-t meghaladó súlyú gyermek nem tud részt
venni a programokon.
Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével
lehet;
– Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, és/vagy a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2015. március 20. napjáig állnak fenn;
– Jelen pályázat keretében egy adatlapon kizárólag egy kedvezményezett (gyermek) nevében nyújtható be
pályázat;
– A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott,
a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/6D54D3F7DD1B28F4C1257DCC004698FA

Pontyvelem horgásztábor (csoportos)
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébettábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja.
A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek
maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Pályázók köre:
Alapfokú közoktatási intézmények és horgász szakegyesületek.
Kedvezményezettek köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 10 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 15. életévét be nem töltött gyermek.
A tábor helyszíne és ideje:
Erzsébet Tábor Fonyódliget (6 nap, 5 éjszaka)
2015. július 26-31.
2015. augusztus 2-7.
Résztvevők maximális létszáma:
Turnusonként legfeljebb 60 fő, összesen 120 fő.
A tábor tematikája:
Hajnali és éjjeli horgászat, horgásztechnikák, különböző praktikák elsajátítása, csomózás, halpucolás és a helyes
bicskahasználat megtanulása.
Speciális pályázati feltételek:
A pályázatra kizárólag olyan kedvezményezett nevében nyújtható be pályázat, aki a PontVelem regisztrált tagja
(http://www.pontvelem.hu).
Általános pályázati feltételek:
– Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével
lehet;
– Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, és/vagy a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2015. március 20. napjáig állnak fenn;
– A pályázó intézmények kizárólag 10 fős gyermekcsoportokkal pályázhatnak;
– Minden pályázó 10 fős gyermekcsoport mellé egy kísérő személy részvételét kell biztosítani. A pályázaton való részvétellel a kísérő vállalja, hogy a kedvezményezett csoport kísérőjeként kizárólagosan látja el a
gyermekek felügyeletét, illetve segíti a tábori programokon való részvételüket, valamint folyamatosan
együttműködik a tábor vezetésével;
– A pályázó gyermekcsoportot kísérő személy – más-más időpontokban – több csoporttal is pályázhat;
– A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott,
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a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/789FFFFE98C99158C1257DCD00391EA4

Szörftábor a Magyar Szörf Szövetség vezetésével,
Gádorfalvi Áron ötszörös olimpikon szörföző
közreműködésével (egyéni)
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébettábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja.
A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek
maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Pályázók köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 12 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 18. életévét be nem töltött gyermek szülője/törvényes képviselője.
Kedvezményezettek köre: Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 12 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 18. életévét be nem töltött gyermek.
A tábor helyszíne és ideje: Erzsébet Tábor Fonyódliget (6 nap, 5 éjszaka)
2015. június 21-26.
2015. június 28. – július 3.
2015. július 5-10.
2015. július 12-17.
2015. július 19-24.
Résztvevők maximális létszáma:
Turnusonként legfeljebb 15 gyermek, összesen 75 fő.
Speciális pályázati feltételek:
A pályázatra kizárólag olyan kedvezményezettek nevében nyújtható be pályázat, akik megfelelő vízbiztonsággal,
és úszástudással rendelkeznek.
Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével
lehet;
– Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, és/vagy a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2015. március 20. napjáig állnak fenn;
– Jelen pályázat keretében egy adatlapon kizárólag egy kedvezményezett (gyermek) nevében nyújtható be
pályázat;
– A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott,
a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani.
A támogatás tartalma:
Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító táborozási szolgáltatás igénybevételéhez nyújt támogatást az Erzsébettábor turnusának időtartamára. A turnusok időtartama 6 nap, 5 éjszaka (vasárnap délelőtti érkezéssel és pénteki,
reggelit követő távozással). A jelen pályázat keretében az Alapítvány által nyújtott névre szóló támogatást a pályázó csak a jelen pályázatban meghatározott táborhely(ek)en és turnus(ok)ban veheti igénybe.
A tábor önrésze gyermekenként 2000 Ft, azaz kettőezer forint, ha a pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegét.
2015. 01. 01-től 105 000 Ft, amely összegnél nem lehet magasabb az egy főre számított nettó jövedelem. 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. Az ennél magasabb egy főre
jutó jövedelemmel rendelkező – vagy jövedelemnyilatkozatot tenni nem kívánó – pályázó esetén a tábor önrésze
gyermekenként 10 000 Ft, azaz tízezer forint.
Az önrészt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mailben foglaltak szerint, annak kézbesítését követően
legkésőbb 2015. április 15. napjáig, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító szám közlemény
rovatban való feltüntetésével kell átutalni.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/56538818AA54814EC1257DCC004A94CD
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Kajak-Kenu tábor Kozmann György kétszeres olimpiai
bronzérmes, világbajnok kenus vezetésével
(csoportos)
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébettábor pályázatot hirdet. A Pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja.
A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek
maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Pályázók köre:
Kajak-kenu szakirányú sportegyesületek és iskolai sportkörök.
Kedvezményezettek köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 10 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 18. életévét be nem töltött gyermek.
A tábor helyszíne és ideje:
Erzsébet Tábor Fonyódliget (6 nap, 5 éjszaka)
2015. június 21-26.
Résztvevők maximális létszáma: összesen 140 fő.
Speciális pályázati feltételek:
A pályázatra kizárólag olyan kedvezményezettek nevében nyújtható be pályázat, akik megfelelő vízbiztonsággal és
úszástudással rendelkeznek, valamint érvényes kajak-kenu szakirányú sportegyesületi tagsággal rendelkeznek.
Általános pályázati feltételek:
– Pályázni a www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével lehet;
– Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, és/vagy a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2015. március 20. napjáig állnak fenn;
– A pályázó egyesületek, iskolák kizárólag 10 fős gyermekcsoportokkal pályázhatnak;
– Minden pályázó 10 fős gyermekcsoport mellé egy kísérő edző részvételét kell biztosítani. A pályázaton
való részvétellel a kísérő edző vállalja, hogy a kedvezményezett csoport kísérőjeként kizárólagosan látja el
a gyermekek felügyeletét, illetve segíti a tábori programokon való részvételüket, valamint folyamatosan
együttműködik a tábor vezetésével;
– A pályázó gyermekcsoportot kísérő edző – más-más eltérő időpontokban – több csoporttal is pályázhat;
– A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott, a www.erzsebetprogram.hu
honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/17F5F37109F646D9C1257DCC0044227D

Speciális úszótábor Kovács Ágnes olimpiai bajnok úszó
és Wiesnerné Oravecz Éva, az MSOSZ Úszó Szakág
vezetőjének irányításával – tagszervezeteknek
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébettábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja.
A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek
maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Pályázók köre: A Magyar Speciális Olimpia Szövetség (továbbiakban: MSOSZ) Úszó Szakág tagszervezetei.
Kedvezményezettek köre:
Minden olyan, a MSOSZ Szövetség Úszó Szakág tagszervezeti tanulója vagy sportolója, aki a pályázat benyújtásának napján legalább 9 éves,
de 2015. augusztus 31. napjáig 31. életévét nem töltötte be.
Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével lehet.
Pályázni a www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével lehet;
A támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, és/vagy a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2015.
március 20. napjáig állnak fenn.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/97F9F0C00B1BD3D0C1257DCC004A4E4B
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Táborozás iskolai csoportok részére
– Igazolt hiányzás
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébettábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja.
A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek
maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Pályázók köre: alapfokú közoktatási intézmények.
Kedvezményezettek köre: A pályázó alapfokú közoktatási intézmények tanulói.
Általános pályázati feltételek:
– Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével
lehet;
– Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, valamint a létszámkeret kimerüléséig, de
legfeljebb 2015. március 20. napjáig állnak fenn;
– A pályázó intézmények kizárólag 10 fős gyermekcsoportokkal pályázhatnak;
– A csoport tagjai a pályázat benyújtásának napján legalább 8 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 15.
életévüket be nem töltött tanulók lehetnek;
– A pályázat keretében egy adatlapon legfeljebb öt csoportra nyújtható be pályázat, de egy intézmény ennél több pályázatot is beadhat;
– Minden pályázó 10 fős gyermekcsoport mellé egy fő felnőtt 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 tábori programokon való részvételüket, valamint folyamatosan
együttműködik a tábor vezetésével;
– Amennyiben egy csoportban legalább 5 fő sajátos nevelési igényű gyermek kerül regisztrálásra, úgy a
csoport mellé a pályázó intézménynek 2 felnőtt kísérőt kell biztosítania;
– A pályázó gyermekcsoportot kísérő személy – eltérő időpontokban – több csoporttal is pályázhat;
– A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott,
a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/6C37FD7CC038AD97C1257DCC0041BBDF

Szemléletváltó sporttábor FODISz-tagoknak
– Toponáry Gábor és Dechert Áron, a FODISZ ügyvezető
elnöke és fejlesztési igazgatója vezetésével (csoportost)
A pályázat célja:
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébettábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja.
A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek
maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Pályázók köre:
A Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetségének tagjai.
Kedvezményezettek köre:
Minden olyan FODISZ regisztrációval rendelkező tanuló, aki a pályázat benyújtásának napján legalább 12 éves, de
2015. augusztus 31. napjáig 17. életévét nem töltötte be.
A tábor helyszíne és ideje:
Erzsébet Üdülőközpont és Tábor Zánka (6 nap, 5 éjszaka)
2015. június 21-26.
2015. augusztus 9-14.
Résztvevők maximális létszáma:
Turnusonként legfeljebb 200 gyermek, összesen 400 fő.
Speciális pályázati feltételek:
A pályázatra kizárólag olyan kedvezményezettek nevében nyújtható be pályázat, akik érvényes FODISZ regisztrációval rendelkeznek.
Általános pályázati feltételek:
– Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével
lehet;
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– Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, és/vagy a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2015. március 20. napjáig állnak fenn;
– A pályázó szervezetek kizárólag 5 fős csoportokkal pályázhatnak;
– Minden pályázó 5 fős csoport mellé egy kísérő edző részvételét kell biztosítani. A pályázaton való részvétellel a kísérő edző vállalja, hogy a kedvezményezett csoport kísérőjeként kizárólagosan látja el a kedvezményezettek felügyeletét, illetve segíti a tábori programokon való részvételüket, valamint folyamatosan
együttműködik a tábor vezetésével;
– A pályázó csoportot kísérő edző – eltérő időpontokban – több csoporttal is pályázhat;
– A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott,
a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/08A5014F0F6AEBAAC1257DCC00433B5B

Speciális tornatábor a MSOSZ Torna Szakág
tagszervezeteinek
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébettábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja.
A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek
maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Pályázók köre:
A Magyar Speciális Olimpia Szövetség (továbbiakban MSOSZ) Torna Szakágának tagszervezetei.
Kedvezményezettek köre:
Minden olyan, a MSOSZ Torna Szakágának tagszervezeti tanulója vagy sportolója, aki a pályázat benyújtásának
napján legalább 12 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 41. életévét nem töltötte be.
A tábor helyszíne és ideje:
Erzsébet Üdülőközpont és Tábor Zánka (6 nap, 5 éjszaka)
2015. június 28-július 3.
Pályázni a www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével lehet;
A támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, és/vagy a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2015.
március 20. napjáig állnak fenn.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/F6C043911CE9EB36C1257DCC00490EAD

Speciális kosárlabda tábor
Galambos Zsolt, az MSOSZ Kosárlabda Szakág vezetőjének
irányításával – tagszervezeteknek
A pályázat célja:
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébettábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja.
A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek
maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Pályázók köre:
A Magyar Speciális Olimpia Szövetség (továbbiakban: MSOSZ) Kosárlabda Szakág tagszervezetei.
Kedvezményezettek köre:
Minden olyan, a MSOSZ Kosárlabda Szakág tagszervezeti tanulója vagy sportolója, aki a pályázat benyújtásának
napján legalább 8 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 51. életévét nem töltötte be.
Pályázni a www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével lehet;
A támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, és/vagy a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2015.
március 20. napjáig állnak fenn.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/A4332E5B7BE0C3E1C1257DCC00489825

Pályázatfigyelő eHetilap Erzsébet program – különszám, 2015

35

Speciális atlétikatábor Szautner Mihály,
az MSOSZ Atlétika Szakág vezetőjének irányításával
– tagszervezeteknek
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébettábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja.
A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek
maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Pályázók köre:
A Magyar Speciális Olimpia Szövetség (továbbiakban: MSOSZ) tagszervezetei Atlétika Szakág.
Kedvezményezettek köre:
Minden olyan MSOSZ tagszervezeti tagintézmény tanulója vagy sportolója, aki a pályázat benyújtásának napján
legalább 9 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig a 46. életévét nem töltötte be.
Pályázni a www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével lehet;
A támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, és/vagy a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2015.
március 20. napjáig állnak fenn.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/4EABB3DAD812456DC1257DCC00476116

Speciális tenisztábor Szávay Ágnes olimpikon teniszező,
és Sebestyén Kata MSOSZ Tenisz Szakág-vezető
irányításával – tagszervezeteknek
A pályázat célja:
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébettábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja.
A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek
maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Pályázók köre:
A Magyar Speciális Olimpia Szövetség (továbbiakban: MSOSZ) Tenisz Szakágának tagszervezetei részére.
Kedvezményezettek köre:
Minden olyan, a MSOSZ Tenisz Szakágának tagszervezeti tanulója vagy sportolója, aki a pályázat benyújtásának
napján legalább 10 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 41. életévét nem töltötte be.
Pályázni a www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével lehet;
A támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, és/vagy a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2015.
március 20. napjáig állnak fenn.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/1B6B1A0987E01C23C1257DCC0048E6E9

Speciális görkorcsolyatábor Miklósné Malek Erzsébet,
az MSOSZ Görkorcsolya Szakág vezetőjének
irányításával – tagszervezeteknek
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébettábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja.
A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek
maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Pályázók köre:
A Magyar Speciális Olimpia Szövetség (továbbiakban: MSOSZ) Görkorcsolya Szakág tagszervezetei.
Kedvezményezettek köre:
Minden olyan, a MSOSZ Görkorcsolya Szakág tagszervezeti tanulója vagy sportolója, aki a pályázat benyújtásának napján legalább 8 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 41. életévét nem töltötte be.
Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével
lehet;
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A pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, és/vagy a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb
2015. március 20. napjáig állnak fenn.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/776A55AD0A080BE5C1257DCC0048BB79

Labdarúgó tábor Vincze Ottó többszörös magyar válogatott
labdarúgó bajnok vezetésével (csoportos)
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébettábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja.
A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek
maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Pályázók köre:
Labdarúgó szakirányú sportegyesületek, valamint iskolai sportkörök.
Kedvezményezettek köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 9 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 15. életévét be nem töltött gyermek.
A tábor helyszíne és ideje:
Erzsébet Tábor Fonyódliget (6 nap, 5 éjszaka)
2015. június 21-26.
2015. június 28-július 3.
Résztvevők maximális létszáma:
Turnusonként legfeljebb 200 gyermek, összesen 400 fő.
Speciális pályázati feltételek:
A pályázatra kizárólag olyan kedvezményezettek nevében nyújtható be pályázat, akik érvényes labdarugó sportegyesületi tagsággal, vagy sportköri tagsággal rendelkeznek.
Általános pályázati feltételek:
– Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével
lehet;
– Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, és/vagy a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2015. március 20. napjáig állnak fenn;
– A pályázó egyesületek kizárólag 5 fős gyermekcsoportokkal pályázhatnak;
– Minden pályázó 5 fős gyermekcsoport mellé egy kísérő edző részvételét kell biztosítani. A pályázaton
való részvétellel a kísérő edző vállalja, hogy a kedvezményezett csoport kísérőjeként kizárólagosan látja el
a gyermekek felügyeletét, illetve segíti a tábori programokon való részvételüket, valamint folyamatosan
együttműködik a tábor vezetésével;
– A pályázó gyermekcsoportot kísérő edző – más-más időpontokban – több csoporttal is pályázhat;
– A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott,
a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/11B9D8EC1DA237D9C1257DCC00449390

Speciális focitábor Marton Gergő, az MSOSZ Labdarúgás
Szakág vezetőjének irányításával – tagszervezeteknek
A pályázat célja:
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébettábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja.
A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek
maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Pályázók köre:
A Magyar Speciális Olimpia Szövetség (továbbiakban: MSOSZ) Labdarúgás Szakágának tagszervezetei.
Kedvezményezettek köre:
Minden olyan, a MSOSZ Labdarúgás Szakágának tagszervezeti tanulója vagy sportolója, aki a pályázat benyújtásának napján legalább 8 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 46. életévét nem töltötte be.
A pályázatra kizárólag olyan kedvezményezettek nevében nyújtható be pályázat, akik az MSOSZ Labdarúgás
Szakágának tagszervezeti tagságával rendelkeznek.
Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével
lehet;
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Pályázati határidő: 2015. március 20.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/1CCB3BFB43088B9DC1257DCC0048428E

Tájfutótábor Monspart Sarolta és Domonyik Gábor
világbajnokok, valamint a Magyar Tájékozódási Futó
Szövetség vezetésével (csoportos)
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébettábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja.
A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek
maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Pályázók köre:
Tájfutó szakirányú sportegyesületek, valamint iskolai sportkörök.
Kedvezményezettek köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 8 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 18. életévét be nem töltött gyermek.
A tábor helyszíne és ideje:
Erzsébet Üdülőközpont és Tábor Zánka (6 nap, 5 éjszaka)
2015. július 12-17.
2015. július 19-24.
Résztvevők maximális létszáma:
Turnusonként legfeljebb 100 fő, összesen 200 fő.
Speciális pályázati feltételek:
A pályázatra kizárólag olyan kedvezményezettek nevében nyújtható be pályázat, akik érvényes tájfutó sportegyesületi tagsággal vagy érvényes sportköri tagsággal rendelkeznek.
Általános pályázati feltételek:
– Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével
lehet;
– Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, és/vagy a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2015. március 20. napjáig állnak fenn;
– A pályázó egyesületek, intézmények kizárólag 10 fős gyermekcsoportokkal pályázhatnak;
– Minden pályázó 10 fős gyermekcsoport mellé egy kísérő edző részvételét kell biztosítani. A pályázaton
való részvétellel a kísérő edző vállalja, hogy a kedvezményezett csoport kísérőjeként kizárólagosan látja el
a gyermekek felügyeletét, illetve segíti a tábori programokon való részvételüket, valamint folyamatosan
együttműködik a tábor vezetésével;
– A pályázó gyermekcsoportot kísérő edző – más-más időpontokban – több csoporttal is pályázhat;
– A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott,
a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/B955ABA9813AF202C1257DCC004B09A4

Tenisztábor a Magyar Tenisz Szövetség
iskolatenisz programjában részt vevő alapfokú közoktatási
intézményeknek
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébettábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja.
A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek
maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Pályázók köre:
A Magyar Tenisz Szövetség iskolatenisz programjában részt vevő alapfokú közoktatási intézmények.
Kedvezményezettek köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 8 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 15. életévét be nem töltött gyermek.
A tábor helyszíne és ideje: Erzsébet Üdülőközpont és Tábor Zánka (6 nap, 5 éjszaka), 2015. június 28–július 3.
Résztvevők maximális létszáma:
Összesen 60 fő.
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Speciális pályázati feltételek:
A pályázatra kizárólag olyan kedvezményezettek nevében nyújtható be pályázat, akik olyan alapfokú közoktatási
intézmény tanulói, amelyek a Magyar Tenisz Szövetség iskolatenisz programjában részt vesznek.
Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével
lehet;
Pályázati határidő: 2015. március 20.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/6F8BA5CBA65B10C1C1257DCC004B33A8

Vívótábor Nagy Tímea kétszeres olimpiai és ötszörös
világbajnok párbajtőrvívó vezetésével (csoportos)
Az Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébet-tábor pályázatot
hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja. A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek maradéktalanul
megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Pályázók köre:
Vívó szakirányú sportegyesületek és iskolai sportkörök.
Kedvezményezettek köre: Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 11 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 16. életévét be nem töltött gyermek.
A tábor helyszíne és ideje: Erzsébet Tábor Balatonberény (6 nap, 5 éjszaka)
2015. augusztus 23-28.
Résztvevők maximális létszáma: összesen 180 fő.
Speciális pályázati feltételek: A jelen pályázati kiírásra kizárólag olyan kedvezményezettek nevében nyújtható be
pályázat, akik érvényes vívó szakirányú sportegyesületi vagy iskolai sportköri tagsággal és a Magyar Vívó Szövetség ajánlásával rendelkeznek. Egy adott pályázat keretében kizárólag csapatok pályázhatnak, fegyvernemenként
és nemenként.
Általános pályázati feltételek:
– Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével
lehet;
– Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, és/vagy a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2015. március 20. napjáig állnak fenn;
– A pályázó egyesületek kizárólag 10 fős gyermekcsoportokkal pályázhatnak;
– Minden pályázó 10 fős gyermekcsoport mellé egy kísérő edző részvételét kell biztosítani. A pályázaton
való részvétellel a kísérő edző vállalja, hogy a kedvezményezett csoport kísérőjeként kizárólagosan látja el
a gyermekek felügyeletét, illetve segíti a tábori programokon való részvételüket, valamint folyamatosan
együttműködik a tábor vezetésével;
– A pályázó gyermekcsoportot kísérő edző – más-más időpontokban – több csoporttal is pályázhat;
– A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott,
a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/FA35EC6C7A7B7E7BC1257DCC004B87E7

Röplabdatábor Buzek László, többszörös magyar
válogatott röplabdázó vezetésével (csoportos)
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébettábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja.
A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek
maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Pályázók köre: Magyar Röplabda Szövetség tagszervezetei.
Kedvezményezettek köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 8 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 17. életévét be nem töltött gyermek.
A tábor helyszíne és ideje:
Erzsébet Üdülőközpont és Tábor Zánka (6 nap, 5 éjszaka)
2015. július 26-31.
2015. augusztus 2-7.
Résztvevők maximális létszáma: turnusonként legfeljebb 96 fő, összesen 192 fő.

Pályázatfigyelő eHetilap Erzsébet program – különszám, 2015

39

Speciális pályázati feltételek: A pályázatra kizárólag olyan kedvezményezettek nevében nyújtható be pályázat,
akik olyan sportegyesületeknek, sportköröknek a tagjai, amelyek érvényes Magyar Röplabda Szövetségi tagsággal
rendelkeznek.
Általános pályázati feltételek:
– Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével
lehet;
– Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, és/vagy a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2015. március 20. napjáig állnak fenn;
– A pályázó egyesületek, intézmények kizárólag 12 fős gyermekcsoportokkal pályázhatnak;
– Minden pályázó 12 fős gyermekcsoport mellé egy kísérő edző részvételét kell biztosítani. A pályázaton
való részvétellel a kísérő edző vállalja, hogy a kedvezményezett csoport kísérőjeként kizárólagosan látja el
a gyermekek felügyeletét, illetve segíti a tábori programokon való részvételüket, valamint folyamatosan
együttműködik a tábor vezetésével;
– A pályázó gyermekcsoportot kísérő edző – más-más időpontokban – több csoporttal is pályázhat;
– A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott,
a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/9A6BFA78B5044CF6C1257DCC004719C1

Kosárlabda tábor Báder Márton magyar válogatott
kosárlabdázó vezetésével (csoportos)
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébettábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja.
A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek
maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Pályázók köre:
Kosárlabda szakirányú sportegyesületek, valamint iskolai sportkörök.
Kedvezményezettek köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 11 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 15. életévét be nem töltött gyermek.
A tábor helyszíne és ideje:
Erzsébet Üdülőközpont és Tábor Zánka (6 nap, 5 éjszaka)
2015. július 19-24.
Résztvevők maximális létszáma:
Összesen 110 fő.
Speciális pályázati feltételek:
A pályázatra kizárólag olyan kedvezményezettek nevében nyújtható be pályázat, akik érvényes kosárlabda sportegyesületi tagsággal, vagy érvényes sportköri tagsággal rendelkeznek.
Általános pályázati feltételek:
– Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével
lehet;
– Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, és/vagy a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2015. március 20. napjáig állnak fenn;
– A pályázó egyesületek, intézmények kizárólag 10 fős gyermekcsoportokkal pályázhatnak;
– Minden pályázó 10 fős gyermekcsoport mellé egy kísérő edző részvételét kell biztosítani. A pályázaton
való részvétellel a kísérő edző vállalja, hogy a kedvezményezett csoport kísérőjeként kizárólagosan látja el
a gyermekek felügyeletét, illetve segíti a tábori programokon való részvételüket, valamint folyamatosan
együttműködik a tábor vezetésével;
– A pályázó gyermekcsoportot kísérő edző – más-más időpontokban – több csoporttal is pályázhat;
– A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott,
a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/16C1523D065E076AC1257DCC00446AD7
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Cselgáncstábor Hadfi Dániel Európa-bajnok
és Kovács Antal világ- és olimpiai bajnok vezetésével
(csoportos)
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébettábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja.
A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek
maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Pályázók köre:
Cselgáncs szakirányú sportegyesületek.
Kedvezményezettek köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 10 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 15. életévét be nem töltött gyermek.
A tábor helyszíne és ideje:
Erzsébet Üdülőközpont és Tábor Zánka (6 nap, 5 éjszaka)
2015. június 28-július 3.
Résztvevők maximális létszáma:
Összesen 200 fő.
Speciális pályázati feltételek:
A pályázatra kizárólag olyan kedvezményezettek nevében nyújtható be pályázat, akik érvényes cselgáncs szakirányú sportegyesületi tagsággal rendelkeznek.
Általános pályázati feltételek:
– Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével
lehet;
– Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, és/vagy a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2015. március 20. napjáig állnak fenn;
– A pályázó egyesületek kizárólag 10 fős gyermekcsoportokkal pályázhatnak;
– Minden pályázó 10 fős gyermekcsoport mellé egy kísérő edző részvételét kell biztosítani. A pályázaton
való részvétellel a kísérő edző vállalja, hogy a kedvezményezett csoport kísérőjeként kizárólagosan látja el
a gyermekek felügyeletét, illetve segíti a tábori programokon való részvételüket, valamint folyamatosan
együttműködik a tábor vezetésével;
– A pályázó gyermekcsoportot kísérő edző – eltérő időpontokban – több csoporttal is pályázhat;
– A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott,
a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/76610C8C3E181704C1257DCC0042E1AF

Boksztábor Kovács „Kokó” István olimpiai, világés Európa-bajnok és Erdei „Madár” Zsolt
többszörös világbajnok vezetésével (csoportos)
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébettábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja.
A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek
maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Pályázók köre:
Boksz szakirányú sportegyesületek.
Kedvezményezettek köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 10 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 18. életévét be nem töltött gyermek.
A tábor helyszíne és ideje:
Erzsébet Tábor Balatonberény (6 nap, 5 éjszaka)
2015. június 21-26.
Résztvevők maximális létszáma:
Összesen 250 fő.
Speciális pályázati feltételek:
A pályázatra kizárólag olyan kedvezményezettek nevében nyújtható be pályázat, akik érvényes boksz szakirányú
sportegyesületi tagsággal rendelkeznek.
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Általános pályázati feltételek:
– Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével
lehet;
– Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, és/vagy a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2015. március 20. napjáig állnak fenn;
– A pályázó egyesületek kizárólag 5 fős gyermekcsoportokkal pályázhatnak;
– Minden pályázó 5 fős gyermekcsoport mellé egy kísérő edző részvételét kell biztosítani. A pályázaton
való részvétellel a kísérő edző vállalja, hogy a kedvezményezett csoport kísérőjeként kizárólagosan látja el
a gyermekek felügyeletét, illetve segíti a tábori programokon való részvételüket, valamint folyamatosan
együttműködik a tábor vezetésével;
– A pályázó gyermekcsoportot kísérő edző – eltérő időpontokban – több csoporttal is pályázhat;
– A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott,
a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/FF7DC8A62BB08267C1257DCC0042B608

Birkozó tábor Komáromi Tibor világbajnok
és olimpiai ezüstérmes birkózó vezetésével (csoportos)
A pályázat célja:
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébettábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja.
A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek
maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Pályázók köre:
Birkózó szakirányú sportegyesületek vagy szakosztályok.
Kedvezményezettek köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 8 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 18. életévét be nem töltött gyermek.
A tábor helyszíne és ideje:
Erzsébet Üdülőközpont és Tábor Zánka (6 nap, 5 éjszaka)
2015. július 5-10.
2015. augusztus 9-14.
Résztvevők maximális létszáma:
Turnusonként legfeljebb 170 gyermek, összesen 340 fő.
Speciális pályázati feltételek:
A pályázatra kizárólag olyan kedvezményezettek nevében nyújtható be pályázat, akik érvényes sportegyesületi,
vagy sportszakosztályi tagsággal rendelkeznek.
Általános pályázati feltételek:
– Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével
lehet;
– Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, és/vagy a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2015. március 20. napjáig állnak fenn;
– A pályázó egyesületek kizárólag 5 fős gyermekcsoportokkal pályázhatnak;
– Minden pályázó 5 fős gyermekcsoport mellé egy kísérő edző részvételét kell biztosítani. A pályázaton
való részvétellel a kísérő edző vállalja, hogy a kedvezményezett csoport kísérőjeként kizárólagosan látja el
a gyermekek felügyeletét, illetve segíti a tábori programokon való részvételüket, valamint folyamatosan
együttműködik a tábor vezetésével;
– A pályázó gyermekcsoportot kísérő edző – eltérő időpontokban – több csoporttal is pályázhat;
– A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott,
a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/4DBF9A3DBE6A6015C1257DCC00425BB4
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