Kedves Tagcsaládjaink!
Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány a Családok évében Családi
Erzsébet-táborok programsorozatot szervez a zánkai táborhelyen.
A tematikus családi hétvégék során többnyire az adott időszak aktuális ünnepeihez
illeszkedő programokat kínál az Alapítvány a szülők és gyermekeik számára.
A táborok ideje alatt a szállás és a teljes ellátás is biztosított minden résztvevő számára.
Elhelyezés fürdőszobás, négy- vagy több ágyas, emeletes ágyas szobákban.
A nagyobb létszámú családokat valószínűleg több szobában szállásolják el.
Kérjük, hogy amennyiben megoldható, a kicsi gyermekeknek összecsukható ágyakat
vigyetek magatokkal, a táborban csak korlátozottan áll rendelkezésre.
Figyeljétek az időjárást, hűvös időjárás esetén gondoskodjatok plusz meleg plédekről, és
ruházatról, hogy az otthoni komfortot tudjátok biztosítani magatoknak – a gyerekeknek – a
táborban.
A szobák beosztását minden esetben a táboroztató végzi, természetesen igyekeznek
optimális megoldásokat találni.
Lehetőség van mikrohullámú sütőben ételt melegíteni egy közös helyiségben, de edényeket
nem tudnak adni hozzá.
Az autóval érkezők az arra kijelölt helyen tudnak parkolni.
A vonattal érkezők a táboron belül található vasútállomásra érkeznek, kb. 1,5 km
gyaloglással tudnak eljutni a regisztrációs épületbe.
Javasoljuk, hogy lehetőség szerint gurulós bőröndökkel készüljetek.
A részvételi biztosíték a hétvégére 1.000 forint/felnőtt.
Összesen 9 (kilenc) alkalommal tudnak családokat fogadni Zánkán. (február és szeptember
között)
A NOE minden ilyen hétvégére 100 főre kapott helyet.
Pályázni azon családok tudnak, ahol legalább egy gyermek iskolás, és 1-11 közötti évfolyam
tanulója és érvényes diák igazolvánnyal rendelkezik.
Az utazó gyermekek létszámában nincs minimum és maximum fő, és akár nagyszülő is
utazhat a családdal. Nem kötelező az sem, hogy mindkét szülő ott legyen.
Az űrlapot akkor kezdjétek kitölteni, ha az alábbi adatokat és nyilatkozatokat
előkészítettétek, mert nem lehet megszakítani a kitöltést, utólag már nem lehet
módosítani.
- Mindenkinek – személyes adatok
- Szülőknek, nagyszülőknek és 18 év feletti gyermekeknek – adóazonosító jel

- Gyermekeknek – TAJ kártya száma, és az érvényes diákigazolvány száma
- Érvényes NOE tagkártya adatokat és érvényesítő bélyeget tartalmazó oldalának
fénymásolata
A mellékelt nyilatkozatok közül az alábbiakat kérjük, hogy kitöltve, aláírva, csak pdf.
formátumban, max. 2Mb. méretben , a megfelelő lehetőségeknél csatoljátok az űrlaphoz.
- A Szülői (kísérői) nyilatkozat:
Ez egy mindenki adatát tartalmazó nyilatkozat.
Értelemszerűen a fenti részben a szülők adatait, majd a „pályázatban érintett gyermekek”
sorokat minden gyermek nevére ki kell tölteni.
Lent a szülők, és minden 14 év feletti gyermek aláírása szükséges!
Ezt a nyilatkozatot kell feltölteni a szülők, és minden 14 év alatti gyermek adatlapjához az
űrlapon.
A nyilatkozat több oldalas, figyeljetek rá, hogy az összes oldal összemásolva, egyetlen pdf.
fájlban töltsétek fel.
- A 18 év feletti gyermek(ek)hez, illetve a további felnőttekhez ( nagyszülő) szintén a
Szülői (kísérői) nyilatkozatot a felső sorban a 18 év feletti gyermek ( vagy nagyszülő)
nevére kitöltve, és a továbbiakban az összes többi gyermeket is felsorolva. Alól szintén
mindenki írja alá aki 14 év feletti! A szülők is!
- A 14 és 18 év közötti gyermek(ek)hez a már említett Szülői(kisérői ) nyilatkozatot + a
Nyilatkozat a 14-18 korú gyermekek számára egyben, egy pdf. fájlban, max. 2 Mb.
méretben!
Az űrlap akkor érvényes, ha tartalmazza a résztvevők kért adatait, illetve a csatolmányok
feltöltése is megfelelően megtörtént.
A beérkezett pályázatok még nem jelentik a biztos részvételt a táborban.
Az ellenőrzések után mindenkit időben kiértesítünk a pályázata eredményéről, azon az email címen, melyet az űrlapon megadott. Kérjük türelmeteket, a feldolgozás időt vesz
igénybe.
A nyertes pályázóknak elküldjük majd a számlaszámot, ahova a részvételi díjat kell utalni,
illetve egy részletes tájékoztatós is az utazással és a programokkal kapcsolatban.
Mindenkinek eredményes pályázást kívánunk!
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