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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

A Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület (K I F I) pályázatot hirdet kedvezményes ifjúsági és 

gyermektáboroztatásra. 

 

A Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület (K I F I) bemutatása 

Keresztyén értékrend szerint működő táborokat szervezünk, hasznos időtöltést nyújtva  a fiataloknak az iskolai szünidőre is. 

Táborainkban építő közösséget alakítunk ki a fiatalokkal, ami hosszú távon elkíséri őket életük folyamán.  

A természet közelében szervezzük táborainkat, megismertetve és megszerettetve ezzel a teremtett világ csodáit. 

Egyesületünkről további információ a www.kifi.hu oldalon található. 

 

A pályázat célja: 

Kedvezmények nyújtásával támogatni és elérhetővé tenni a rászoruló gyermekek nyaralását. 

 

Pályázható táborok száma: 

Nincs megkötve. Egy pályázó több táborra is pályázhat. 

 

A pályázható táborok helyszíne, részvételi díja, az elnyerhető támogatás mértéke: 

 

1. BETYÁRTÁBOR a Börzsönyben június 16-21(hat nap teljes ellátással) 

Nomád kalandtábor a Börzsöny szívében. Hat napon át követjük Sisa Pista betyár nyomát, miközben megismerjük 

az erdő titkait. Sátorban alszunk, patakban fürdünk, kötélpályán közlekedünk, minden a kalandokról szól. Ajánlott 

életkor: 8 – 18 év. 

Támogatás nélküli ár: 9.000 Ft 

Adható támogatás  mértéke:  

 Az egy főre jutó jövedelem a minimálbér összegét (Nettó 64.190 nettó) nem éri el – 20 % 

 Az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj minimális összegét (28.500 forint) nem éri el – 50 % 

 Különösen indokolt esetben a kedvezmény mértéke – egyéni elbírálás alapján – ennél magasabb is lehet. 

 

2. BALATONI NYARALÁS  Balatonszemesen június 29 - július 6 (nyolc nap teljes ellátással) 

Korlátozott számban pályázható balatoni nyaralásunk.  

Szállás: házban. 

A fürdés mellett sok játék, kézműves foglalkozások, közös zenélés lesz. 

Ajánlott életkor: 8 – 18 év, valamint gyerekes családok 

 Támogatás nélküli ár: 18.000 Ft 

Adható támogatás mértéke:  

 Az egy főre jutó jövedelem a minimálbér összegét (Nettó 64.190 nettó) nem éri el – 10 % 

 Az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj minimális összegét (28.500 forint) nem éri el – 20 % 

 

3. Penci KINCSVADÁSZ tábor július 29 - augusztus 03 (hat nap, háromszori étkezéssel: tízórai, ebéd, 

uzsonna) 

Napközis jellegű tábor, de a távolabbról jövőket elszállásoljuk. A helyben elszállásoltak részére reggelit és vacsorát 

is biztosítunk. 

A tábor a Penci Általános Iskola területén található.  

Napi programok: reggeli mozgás (játék), közös éneklés, bibliai történetek hallgatása, majd csoportokban 

megbeszélése, sport (foci, méta), játék, kézműves foglalkozások csoportokban  

Ajánlott életkor: 6 – 18 év. (A helyben elszállásoltaknál 10 év fölött) 

Támogatás nélküli ár: 9.000 Ft, szállást igénybe vevőknek: 14.000 Ft 

Adható támogatás  mértéke:  

 Az egy főre jutó jövedelem a minimálbér összegét (Nettó 64.190 nettó) nem éri el – 20 % 
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 Az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj minimális összegét (28.500 forint) nem éri el – 50 % 

Különösen indokolt esetben a kedvezmény mértéke – egyéni elbírálás alapján – ennél magasabb is  lehet 

 

4. KENUTÚRA a Felső-Tiszán augusztus 13-19  

Utazás 13-án egyénileg, a kenutúra 14-én reggeltől 19-én délelőtt tart. 

Nomád, vándortábor jellegű túra. Tervezett útirány: Dombrádtól Tokajig tart. A fölső-Tisza Magyarország egyik 

legszebb vízi élővilága. Ezt az érintetlen tájat fogjuk végighajózni, miközben életre szóló barátságok kötődnek a 

kalandos út során. 

Minden nap más, alkalmas helyen kötünk ki, ahol közös bográcsos ételt főzünk.  

Szállás saját sátorban. 

Ajánlott életkor: 14 év fölött. Feltétel az úszni tudás. 

Támogatás nélküli ár: 12.000 Ft, mely a kenuk bérlését, szállítását, a túra vezetését, valamint napi egyszeri 

bográcsos ételt foglalja magában. 

További ellátásáról mindenki önállóan gondoskodik. 

Adható támogatás s mértéke:  

 Az egy főre jutó jövedelem a minimálbér összegét (Nettó 64.190 nettó) nem éri el – 10 % 

 Az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj minimális összegét (28.500 forint) nem éri el – 20 % 

 

A táborokról további információt a www.kifi.hu honlapon, vagy személyesen a 06-70/613-8802 telefonszámon kaphatnak. 

 

Pályázat beadása: 2013. 04.25-től folyamatosan. 

 

Pályázók köre:  

Pályázatot nyújthatnak be magánszemélyek, valamint azok a szervezetek, iskolák, akik gyermekekkel, ifjúsággal 

foglalkoznak. 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

- kitöltött pályázati adatlapot 

- támogatás igénylése esetén a kitöltött jövedelem nyilatkozatot 

A pályázatokat postai úton (KIFI Egyesület 2614 Penc, Mikszáth út 46) vagy a kifilevelek@gmail.com címre kérjük 

eljuttatni. 

 

Pályázati díj összege:  

Csak sikeres pályázat esetén a visszaigazolás megküldése után szükséges, 2 000 forint /fő, mely összeg a táborozási díjba 

beleszámít. 

A pályázati díjat a K&H Bank Váci Fiók: 10401103-50504850-53561007 számlaszámra kérjük átutalni. 

 

 

Támogatás mértéke:  

Változó, az adott tábor, és a kérelmező jövedelmi viszonyai alapján. 

 

 

 

A kitöltött pályázati adatlapokat kérjük, hogy elektronikus formában küldjék el a kifilevelek@gmail.com e-mail 

címre. 

 

A pályázatok elbírálása folyamatos. A támogatást elnyerőkkel a beadástól számított 1 héten belül egyeztetünk és a 

támogatási igazolást megküldjük! 
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