
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Vadóctanya Ifjúsági Táborok üzemeltetője, a Na-Joó Bt. pályázatot hirdet

„Támogatás  kedvezményes balatoni osztálykirándulás/erdei iskola szervezésére” címmel.

1.)  Pályázat célja: 

Szeretnénk  lehetőséget  biztosítani  olyan  oktatási  intézmények,  szervezetek,  alapítványok 

számára  is,  akiknek  a  jelen  gazdasági  helyzetben  nincs,  illetve  korlátozott  mértékben  van 

lehetősége osztálykirándulás, erdei iskola szervezésére.

2.)  Támogatottak köre (a pályázók):

Pályázatot nyújthatnak be azok az alap és középfokú oktatási intézmények, osztályközösségek, 

diákönkormányzatok,  szervezetek,  egyesületek,  alapítványok,  melyek  gyermek/ifjúság 

közösségeit  fogják  össze,  és  fontos  szempontként  kezelik  a  környezet  megismerését, 

megvédését,  és a közösség építő program hasznos  megvalósítását  tervezik  a  Balatonon.  Nem 

nyújthatnak be pályázatot magánszemélyek.

3.)  Osztálykirándulás/Erdei iskola választható helyszínei:

1. Vadóctanya Ifjúsági Tábor - Gyenesdiás (H-8315 Gyenesdiás, Tulipán utca 3.)

2. Vadóctanya Ifjúsági Tábor – Keszthely (H-8360 Keszthely, Honvéd utca 28.)

4.)  Pályázható időpont: 

2017. április 20. – 2017. június 15. közötti időszak.

5.)  Pályázható létszám/éjszakák száma:

Nincsen  maximalizálva  sem  a  pályázható  éjszakák  száma,  sem  a  csoport  létszáma,  de  a 

csoportnak minimum 20 főből + kísérőkből kell állnia.

6.)  Támogatás mértéke:

Osztálykirándulás/erdei iskola összköltségének (szállás, étkezés) 20%-a.
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7.)  Költségek (a 20%-os támogatás elnyerése esetén)*:

Ellátás típusa Gyenesdiás
(ft/fő/éj)

Keszthely
(ft/fő/éj)

ellátás nélkül 2200,- 1760,- 2700,- 2160,-
reggelivel 2700,- 2160,- 3200,- 2560,-

félpanzióval 3500,- 2800,- 4000,- 3200,-
teljes ellátással 4500,- 3600,- 5000,- 4000,-

*  szállás  díjon  felül  fizetendő:  IFA  (kizárólag  18-70  év  között  kell  fizetni,  440  ft/fő/éj)  

és egyszeri ágynemű díj (400 ft/fő)

8.)  Pályázat beadása:

2017. január 23-től - 2017. április 30-ig (folyamatosan).

9.)  További kedvezmények:

A  pályázatot  elnyert  szervezetek  további  kedvezményekben  részesülhetnek  a  honlapunkon 

(www.vadoctanya.hu) megtalálható programlehetőségek esetén. 

A  kitöltött  pályázati  adatlapokat  kérnénk,  hogy  elektronikus  formában  küldjék  el  az  

info@vadoctanya.hu email címre.

A  pályázatok  elbírálása  folyamatos.  A  támogatást  elnyerő  pályázókat  az  adatlap  

beérkezését követő 2 héten belül értesítjük.

      _______________

        Dr. Joó Gáborné  
       ügyvezető igazgató

Budaörs, 2017. január 16.
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