
Kedves Családok!  

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány idén a családi hétvégék programsorozatra 

július, augusztus és szeptember hónapban, összesen 9 alkalommal várja a családokat a Zánkai Erzsébet-

táborba.  

A hétvégékre elsősorban a szűkebb családot várjuk (szülők, gyerekek), a szülők akadályoztatása esetén 

a nagyszülők.  

Mielőtt az Űrlap kitöltését elkezditek, kérjük figyelmesen olvassátok el a " Családi Erzsébet hétvége 

FELHÍVÁS" c. mellékletet, mely minden részletes tudnivalót tartalmaz. Több olyan adatok kérünk, 

amelyhez a hivatalos iratokra, vagy aláírásokra van szükség.   

Mellékletben találjátok a CSALÁDI NYILATKOZATOT is, melyet szintén az űrlaphoz kérünk majd.  

  

Jelentkezni az alábbi űrlap kitöltésével lehet:  

https://forms.gle/yxKe9yvvM9DPv4HA9 

  

A kitöltés még nem jelent biztos lehetőséget, az elbírálások után mindenkit e-mailben értesítünk az 

eredményről.  

  

Az Űrlap beadási határideje 2021. július 12. 12:00 óra  

  

Mindenkinek eredményes pályázást kívánunk!  

  

Üdvözlettel: Kardosné Gyurkó Katalin  

________________________________________________________  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://forms.gle/yxKe9yvvM9DPv4HA9


  

Pályázati felhívás Családi Erzsébet Tábor részvételre  
  

Kedves Családok!  

  

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány idén a családi hétvégék 

programsorozatra július, augusztus és szeptember hónapban, összesen 9 alkalommal várja a 

családokat a Zánkai Erzsébet-táborba.  

A hétvégék péntek 14:00-tól vasárnap 10:00 óráig tartanak, 2 éjszaka/3 nap.  

A NOE családjai alábbi időpontokban és létszámban kapott lehetőséget. Felhívjuk a figyelmet 

az 1000 fős hétvégére!   

Jelenlegi felhívásunkban az augusztusi, illetve három szeptemberi időpontra lehet jelentkezni.  

FONTOS!!! 

Aki már idén nyert a Mészáros vagy zánkai családi hétvége pályázaton az NE ADJA BE ÚJRA 

a pályázatát: Egy család egy évben csak EGYSZER vehet részt családi nyaraláson! 

  

TURNUS  IDŐPONT  

Nagycsaládosok  

Országos  

Egyesülete  

8.  2021.08.20 -  

2021.08.22  

154  

9.  2021.09.03 -  

2021.09.05  

1000  

11.  2021.09.17 -  

2021.09.19  

154  

12.  2021.09.24 -  

2021.09.26  

154  

  

Jelentkezési biztosíték 1.000.- Ft/fő, melyet csak a pályázatban nyertes családoknak kell 

majd a megadott számla számra utalni.  

Az idei év újdonságai:  

A Zánkai Erzsébet-tábor teljeskörűen megújult, 21. századi, modern környezetben fogadja a 

családokat  



A táborozásban olyan családok vehetnek rész - a szervezet által delegálva -, ahol a családok 

legalább egy tagja 7 év alatti gyermek, vagy a jelentkezés beadásakor érvényes tanulói 

jogviszonnyal rendelkező 1-12. évfolyamos gyermek.  

A szervezet által delegálva olyan családok is érkezhetnek a táborba, ahol a gyermeket vagy 

gyermekeket nagyszülők vagy nevelőszülők nevelik.  

   

Az érvényben lévő járványügyi intézkedések értelmében a táborozásban kizárólag csak 

olyan cselekvőképes 18. életévüket betöltött táborozók vehetnek részt, akik eleget tudnak 

tenni az utazáskor érvényben levő kormányzati és a tábor által meghatározott járványügyi 

szabályoknak, törvénynek.  

Jelentkezni CSAK és KIZÁRÓLAG AZ ŰRLAP KITÖLTÉSÉVEL lehet: 

https://forms.gle/yxKe9yvvM9DPv4HA9 

Csatolmányok az űrlaphoz :  

Családi nyilatkozat :  

A családi nyilatkozatra minden résztvevő családtagot szükséges felvezetni. A nyilatkozat az 

alábbi érintett résztvevők aláírásával érvényes:  

o A résztvevő szülők/törvényes képviselők; o Amennyiben releváns, nevelőszülők;  

o 14. életévét betöltött gyermek, vagy cselekvőképességükben részlegesen korlátozott 

nagykorú személyek; o Cselekvőképes résztvevők (nagykorú családtagok)  

Amennyiben a gyermekek létszáma miatt egy nyilatkozatra nem férnek fel az adatok, kérlek 

két nyilatkozatot töltsetek ki, a másodikra írjátok rá : „ további családtagok”.    

  

A családi nyilatkozatot  1 db PDF dokumentumban kérjük csatolni!  

Ez azt jelenti, hogy a 8 oldalas nyilatkozatot -  ha van folytatása is akkor a másikat 

is -  egyetlen PDF-be kell összerakni,  amely  max. 1 Mb. nagyságú lehet.  

  

A pályázatot, csak abban az esetben tudjuk elfogadni, ha:  

Az űrlapon minden adat hiánytalanul kitöltésre került  

A Családi nyilatkozat megfelelően és láthatóan van kitöltve, és minden aláírás 

rajta van. (a felnőttek, és a 14. évet betöltött gyermekek)  

https://forms.gle/yxKe9yvvM9DPv4HA9


A családi nyilatkozat egyetlen pdf. fájlban feltöltve.  

Érvényes NOE tagkártya képe csatolva.   

  

Az űrlapon való jelentkezési határidő: Július 12. 12:00 

óra  

Minden jelentkezőnek e-mailt küldünk a pályázat elbírálása után.  

  

  

Üdvözlettel:     Régióvezetők  


