A Bácskai Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány
2016. évi
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
Az alapítvány ezen pályázatával balatonfenyvesi táborában a Bács-Kiskun megyei
általános és középiskolás korosztály részére kínál kedvezményes táborozási lehetőséget.
Az alapítvány 2016-ban kiemelt támogatást nyújt:
− gondozott és sérült fiatalok táborozásához
− nemzetközi kapcsolatok ápolását szolgáló programokhoz
− életmód, sport- turisztikai, környezet- és természetvédelmi szaktáborokhoz
− művészeti, nyelvi, hagyományőrző és nemzetiségi táborok szervezéséhez
Az alapítvány a pályázati felhívásban szereplő turnusokat önköltségi áron kínálja, azokhoz
250,- Ft/fő/nap támogatást biztosít a szállásköltségek mérséklésére. Ezen felül 20 fő után 1
fő ingyenes táboroztatását biztosítja (szállás+étkezés).
Az alapítványhoz pályázatot nyújthat be:
− települési és kisebbségi önkormányzat
− oktatási- közművelődési intézmény (osztály, közösség)
− szociális- és gyógypedagógiai intézmény
− kulturális, hagyományőrző, sport, turisztikai, ifjúsági egyesület (csoport)
A pályázat beadási határideje: 2016. március 11.
cím: Bácskai Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány
6500 Baja, Petőfi-sziget 5. A borítékra kérjük ráírni: TÁBOROZÁSI PÁLYÁZAT
e-mail: ifjusagitabor@t-online.hu
A pályázatnak tartalmaznia kell:
− a pályázó nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét
− táborozási létszámot (támogatás minimum 20 fő esetén adható)
− a táborozásért felelős személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét
− a táborozás célját, főbb programjait
− a befizetendő összeg forrásait (a gyermekek, fiatalok által ténylegesen befizetett összeg,
önkormányzati, intézményi támogatás stb.)
− nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elfogadása esetén vállalja-e az össz bekerülési költség
50%-nak befizetését 2016. április 29-ig, illetve a fennmaradó összeg 2016. június 3-ig
történő befizetési kötelezettségét.
A kuratórium a határidőn túl érkezett, illetve a hiányos pályázatokat nem tudja elbírálni.

Az alapítvány kedvezményes, támogatott táborai
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Időpont
Szociális intézmények
május 23-30.
május 30-június 6.
június 6-10.
Szünidei táborok
június 13-20.
június 20-június 24.
július 24-31.
augusztus 19-23.
augusztus 23-augusztus 30.
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Fizetendő
34.940,- Ft/fő/turnus
21.005,- Ft/fő/turnus

Táborozással kapcsolatos egyéb információk
− A pályázatokat az alapítvány kuratóriuma 2016. április 1-ig bírálja el. A döntésről a
pályázókat április 8-ig értesíti. A kuratórium a kedvezményezettel szerződést köt.
− A térítési díjak a szállásköltséget, a napi háromszori étkezést, és az ÁFÁ-t is tartalmazzák.
− A térítési díjat a szerződés szerint kell befizetni.
− Hat év alatti gyermekek ellátásáról nem tudunk gondoskodni.
− A szobákat a turnus első napján 12 órától lehet elfoglalni.
− Az érkezés napján ebédet, vacsorát, az elutazás napján ebédet és úti csomagot biztosítunk.
− Az utazásról, a tábori programokról a táboroztató intézmény (egyesület) gondoskodik.
− A közösségi helyiségek és egyéb szolgáltatások iránti igényt a táborvezetőkkel a táborozás
megkezdése előtt egyeztetni kell!
− Az alapítvány kedvezményes és támogatott táborai a kiírt turnusokon belül rövidebb időre
is megpályázhatók. (Minimum öt nap, négy éjszaka.)
− A szerződés módosítására indokolt esetben a táborozás megkezdése előtt minimum 30
nappal van lehetőség.
− Az alapítvány kedvezményes táborait SZÉP kártyával nem lehet fizetni.
A pályázattal, illetve a táborozással kapcsolatos további információkat ad:
Bácskai Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány, Dr. Vargáné Remeczki Anita intézményvezető,
(Baja, Petőfi-sziget 5.) Tel.: 79/520-072, 30/904-7668, e-mail: ifjusagitabor@t-online.hu
web: www.balatonbacstabor.t-online.hu
2016. január 06.
Bácskai Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány
kuratóriuma

