
                                                                                   

                                                                                                          

 

FELHÍVÁS 2022  

CSALÁDI ERZSÉBET-TÁBORBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE 

 

Kedves Családok! 

 

Az Erzsébet-táborok szervezője és lebonyolítója, az Erzsébet a Kárpát-medencei 
Gyermekekért Alapítvány idén a családi hétvégék programsorozatra májustól 
szeptemberig, összesen 10 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-tábor FELHÍVÁS" c. mellékletet, mely minden részletes tudnivalót tartalmaz.  

Jelentkezni az alábbi űrlap kitöltésével lehet: 

https://forms.gle/ZETJnbx22XnGisT96 

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

Az Űrlap beadási határideje: 2022. március 17. (csütörtök) éjfél 

 
Mindenkinek eredményes pályázást kívánunk! 

 
Üdvözlettel:  NOE Régióvezetők 

 

________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/ZETJnbx22XnGisT96


                                                                                   

Pályázati felhívás  

Családi Erzsébet-táborban  

való részvételre 

 

Kedves Családok! 

 
Az Erzsébet-táborok szervezője és lebonyolítója, az Erzsébet a Kárpát-medencei 
Gyermekekért Alapítvány idén a családi hétvégék programsorozatra májustól 
szeptemberig, összesen 10 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.  

A felhívásban egyelőre csak az első három időpontra lehet jelentkezni, a többi időpont 
később kerül kiírásra.  

 

TURNUS IDŐPONT LÉTSZÁM 

1. 2022.05.13 - 2022.05.15 150 

2. 2022.05.20 - 2022.05.22 150 

3. 2022.06.03 - 2022.06.05 150 

 

Részvételi biztosíték 1.000.- Ft/fő, melyet  
csak a pályázatban nyertes családoknak kell majd a megadott számlaszámra 
utalni. 

 

Az idei év újdonságai: 

A Zánkai Erzsébet-tábor partszakasza az első három turnus ideje alatt várhatóan le 
lesz zárva, így csak azon családok tudnak majd lemenni oda, akik sétahajókázáson 
vesznek részt. Viszont gyalogosan is megközelíthető távolságra van olyan 
partszakasz, ahova a család le tud sétálni a Balaton partjára. 

A táborozásban olyan családok vehetnek részt - 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. 

Csak magyarországi lakhellyel és magyar személyes dokumentumokkal (TAJ-, 
adószám, …) rendelkezők jelentkezhetnek. 

A szervezet által delegálva olyan családok is érkezhetnek a táborba, ahol a gyermeket 
vagy gyermekeket nagyszülők vagy nevelőszülők nevelik. 

  



                                                                                   

A hatályban lévő kormányrendeleteknek megfelelően a Zánkai Erzsébet-táborba 
érkezéskor - amennyiben a táborozás időpontjáig változás nem történik - a 
résztvevőknek nem szükséges a koronavírus elleni védettséget igazoló 
dokumentumokat bemutatni. Azonban a táborozás során minden táborozó köteles 
betartani a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott aktuális járványügyi 
megelőző szabályokat a táborozásban résztvevők egészségének megőrzése és 
védelme érdekében. Az aktuális szabályokról és előírásokról a Nemzeti 
Népegészségügyi Központ honlapján tudnak tájékozódni: https://www.nnk.gov.hu/ 

Jelentkezés módja: 

Űrlap (megadott link alapján) való kitöltése. Az Űrlapon fel kell töltenetek a NOE 
tagkártyátok vonalkóddal ellátott oldalának fotóját (1MB alatti méretben!) 
(vagy ha tavalyi a matrica: A tagkártya és az idei befizetési bizonylat együttes 
fotóját!).  

 

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

Az űrlapon minden adat hiánytalanul kitöltésre került és az érvényes NOE tagkártya 
képe csatolva.  

 

Az űrlapon való jelentkezési határidő:  
2022. 03. 17. (csütörtök) éjfél 

A kitöltés még nem jelent biztos lehetőséget, minden jelentkezőnek e-mailt küldünk 
a pályázat elbírálása után. 

 

Üdvözlettel:  NOE Régióvezetők 

 

https://www.nnk.gov.hu/

