
 

A SZOCIÁLIS VÉDEGYLET PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

KŐBÁNYAI GYERMEKEK NYÁRI 

TÁBOROZÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA 

A Szociális Védegylet dr. György István területi közigazgatásért felelős államtitkár „Adjunk a 

húroknak, és a rászorulóknak is!” jótékonysági koncertbevételéből származó 2,2 millió forint 

felajánlása alapján pályázatot hirdet kőbányai gyermekek nyári táborozási kiadásainak 

támogatására.  

FIGYELEM! 

A világjárványra tekintettel csak elektronikus úton vagy levélben nyújtható be a pályázat, 

és nem kérünk iskolalátogatási igazolást!  

Jelentkezési feltételek: 

• pályázó gyermek kőbányai állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik, 

• 7 és 14 éves közötti életkor (korhatár: 2020. december 31-én betöltött 14.-ik életév), 

• táborba jelentkezés vagy meglévő elképzelés (pályázni nem csak ottalvós táborra lehet!) 

• a családban az egy főre eső bruttó jövedelem nem haladja meg a minimálbért (161.000 Ft), 

• szülői nyilatkozat a jövedelemről és a gyermek melyik iskola tanulója. 

A pályázatokat a beérkezési sorrendben kezeljük.  Jelentkezni a melléklet pályázati adatlap és a szülői 

nyilatkozat kitöltésével lehet.  

Felvilágosítás kérhető: Marksteinné Molnár Julianna, mobil: +3630-585-2102 

 

A pályázaton elnyert összeg elszámolása: 

• a táborozás során a pályázóról készült fotó beküldése 2020. október 30-ig 

kobanyaivedegylet@gmail.com címre 

Elnyerhető maximális támogatás gyermekenként 15.000 Ft.  

Pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 7.  

Kérjük, a kitöltött és aláírt pályázati adatlapot és a lakcímkártya másolatot juttassa el: 

• elektronikus formában (szkennelve vagy fotózva) a kobanyaivedegylet@gmail.com címre. A 

tárgyban kérjük, tüntesse fel: Táborozási pályázat; 

• levélben: SZOCIÁLIS VÉDEGYLET, 1102 Budapest, Állomás u. 11. 1/5. Borítékon 

tüntessék fel: Táborozási pályázat. 

 

Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség. A hibásan, hiányosan, 

vagy nem feldolgozható adatokkal ellátott, illetve határidő után beérkezett pályázatok érvénytelennek 

minősülnek. Szülői nyilatkozat aláírása nélkül a pályázat érvénytelen! 

A pályázatokat a Szociális Védegylet a beérkezés sorrendjében bírálja el. Az elbírálást követően a 

pályázók a pályázatban rögzített e-mail címre vagy postacímre kapnak értesítést az elbírálás 

eredményéről legkésőbb 2020. június 17. napjáig.  

Kérjük valós e-mail címet adjon meg, mert a pályázat elbírálásáról e-mailen küldünk értesítést!  



 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

 

Gyermek neve: ……………………………………….…………………………………………….…………………………………..…. 

Születési dátuma: ……………………………………….……………………………………….………………………… 

Édesanyja neve: ……………………………………….……………………………………….…………………………… 

Lakcíme: ……………………………………….……………………………………….……………………………………….… 

Szülő/gondviselő neve: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefonszáma: ………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail címe: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Tábor rövid bemutatása, melyre a pályázott összeget kívánja fordítani:  

………………………………………………………………………………………………………….….………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

SZÜLŐI NYILATKOZAT 

Alulírott …………………………………………………………………….………………., mint a Szociális Védegylet pályázatán részt 

vevő gyermek szülője nyilatkozom, hogy családunkban az egy főre eső bruttó jövedelem a minimálbér összegét, 

161.000 Ft-ot nem haladja meg.   

Gyermekem az ……………………………………………………………………………………………..……………………………………………. iskola 

 ……………. osztályos tanulója. 

Vállalom, hogy amennyiben gyermekem a Szociális Védegylet pályázatán táborozásának költségére támogatást 

nyer, a támogatás felhasználásának dokumentálására gyermekemről küldök egy fotót, amely a támogatott 

táborozás során készült.  

Hozzájárulok/nem járulok hozzá, hogy a gyermekemről készült fotó a támogatott programról szóló tudósításban 

szerepeljen. (Kérjük a nyilatkozat tartalmának megfelelő szó aláhúzását). 

 

Aláírásommal hozzájárulok, hogy a közölt személyes adatokat (név, lakcím, e-mail cím, telefonszám) a Szociális 

Védegylet (1102 Budapest, Állomás u. 11.), az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/697. számú rendelet 

(GDPR) 9. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján további kapcsolattartás, véleménykérés és egyéb tájékoztatás 

céljából az adatkezeléshez tett hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig kezelje. Tudomásul veszem azt a 

tájékoztatást, hogy személyes adataim kezelésével összefüggésben tájékoztatást kérhetek az adatkezelőtől. A 

személyes adatok helyesbítését, törlését, zárolását az adatkezelőhöz eljuttatott nyilatkozatommal bármikor 

kezdeményezhetem. A közölt személyes adatokat a Szociális Védegylet harmadik személynek nem adja át, 

külföldre nem továbbítja, nyilvánosságra nem hozza. 

Dátum: ………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

szülő aláírása 


