Pályázati felhívás

A pályázat kiírója: Eruditio Oktatási Zrt.

Pályázat célja:
Lehetőséget biztosítani azoknak az általános iskolás osztályközösségeknek,
akiknek jelen gazdasági helyzetben nincs, vagy korlátozott mértékben van
lehetőségük több napos erdei iskola programon való részvételre.
Környezetükről saját tapasztalataik útján szerzett tudásuk bővítésére, a
tananyaghoz kapcsolódó ismereteik iskolán kívüli keretek közt való
elmélyítésére.
Pályázhatnak:
Alsó és felső tagozatos általános iskolai osztályközösségek, amelyek vállalják,
hogy a három napos erdei iskolai programra 20-40 gyermekkel és legalább két
gyermekfelügyelővel érkeznek.
Saját szervezésben és költségükön jutnak el a tábor helyszínére és vissza,
Valamint vállalják, hogy a tábor ideje alatt a gyermekek felügyeletét a
gyermekeket kísérő pedagógusok biztosítják.

Jelentkezési határidő: 2017. február 28.
Támogatott erdei iskolai időpontok: 2017. 05. 15.-17, 2017. 05. 22.-24.
A támogatás mértéke:
- Két éjszaka ingyenes szálláslehetőség az osztály és a kísérő tanárok
részére.
- Az erdei iskola modulokon való ingyenes részvétel.
- Díjmentes kézműves foglalkozások a tanulók számára.
Ellátás:
Saját költségre! A támogatás az étkezési költségeket nem tartalmazza! A tábor
területén étkező és konyha található. Igény szerint házias reggelit, ebédet és
vacsorát is tudunk biztosítani a szomszédos település konyhájáról. Ennek ára
1700 Ft/fő/nap (napi háromszori étkezést tartalmaz)
Összes támogatás: 9.200 Ft /fő

Önerő: 3.400 Ft/fő (+ oda és visszautazás költsége)

Helyszín:
Magyarhertelend, HELLO TÁBOR ÉS ERDEI ISKOLA
7394 Magyarhertelend, Tábor u. 7.

Az erdő szélén elhelyezkedő 55 fős tábor zárt, biztonságos környezetben
található, a hertelendi wellnesfürdő közvetlen szomszédságában. A tábor
területén öt jól felszerelt faház várja a hozzánk látogató csoportokat. A faházak
két-két szobásak, nyolc, illetve tizenkét férőhelyesek. Minden faház rendelkezik
mosdóval, zuhanyozóval, előtérrel, beépített tároló szekrényekkel, hűtővel. A
„parancsnoki (tanári) ház” két szobája négy férőhelyes, közös használatú
hűtőszekrénnyel ellátott nappali és tágas terasz, valamint beépített
zuhanykabin és mosdó áll a vendégek rendelkezésére. A tábor területén wifi
működik. A közösségi épületben konyha és étterem is található, továbbá
mosdóhelyiségek a kempingezők számára. A közösségi épület előtti fedett
terasz („Szín”) kisebb rendezvények, mulatságok helyszínéül is szolgálhat. A
tábor parkosított területe alkalmas pihenésre, sportolásra (futball, pingpong),
esti tábortűz rakásra.
Pályázat benyújtása:
A pályázatban fel kell tüntetni a pályázó iskola nevét, címét, elérhetőségeit (email, telefonszám), a pályázó osztály főbb jellemzőit, a kapcsolattartó személy
nevét, elérhetőségét, valamint az erdei iskola választott turnusidejét.
A pályázatot papíralapon, 1 példányban kell benyújtani a 7394,
Magyarhertelend, Tábor u 7. címre, illetve e-mailban is meg kell küldeni az
info@hellotabor.hu címre. Érvényes pályázat feltétele a hiánytalanul kitöltött
jelentkezési lap és az 1. számú melléklet leadása. Pályázatokat folyamatosan
lehet benyújtani, a nyertes osztályok sorsolás útján kerülnek kiválasztásra, a
nyerteseket az áprilisban tartandó ünnepélyes eredményhirdetési rendezvény
keretében hirdetjük ki, melynek idejéről a jelentkező osztályokat e-mailben
értesítjük. A nyertes osztályokat írásban is értesítjük!

A pályázó osztályok rövid bemutatkozását a tábor facebook oldalán
folyamatosan közzétesszük!
További információk:
Hirth-Szabó Orsolya
telefon: +36 20 616 8102
email: info@hellotabor.hu
web oldal: www.facebook.com/HertelendiTabor, www.hellotabor.hu

