www.bordanyhostel.hu
Üzemeltető: Egérház Alapítvány
H-6795 Bordány, Teréz u. 24.
Mobil: +36-30-629-76-70
Fax: + 36-62-588-522
Email: vadgesztenyehostel@gmail.com

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Bordány Hostel üzemeltetője, az Egérház Alapítvány pályázatot hirdet „IRÁNY A DÉLALFÖLD! - Kedvezményes szálláshely biztosítás kirándulásokhoz és edzőtáborokhoz” címmel.
1) Pályázat célja: Szeretnénk lehetőséget biztosítani olyan oktatási és szociális intézmények,
szervezetek, sportegyesületek, alapítványok számára is, akiknek a jelen gazdasági
helyzetben nincs, illetve korlátozott mértékben van lehetősége osztálykirándulás,
edzőtábor vagy egyéb közösségi program szervezésére
2) Támogatottak köre (a pályázók): Pályázatot nyújthatnak be azok az alap-, közép- és
felsőfokú
oktatási
intézmények,
szociális
intézmények,
osztályközösségek,
diákönkormányzatok, ifjúsági önkormányzatok, szervezetek, egyesületek, alapítványok,
melyek elsősorban gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze, és fontos
szempontként kezelik a környezet megismerését, megvédését, és közösség építő program
hasznos megvalósítását tervezik Csongrád megyében. Kiemelten támogatjuk azon
pályázókat, akik sport programokat, edzőtáborokat szerveznek. Nem nyújthatnak be
pályázatot magánszemélyek.
3) A szálláshely címe: Bordány Hostel (6795 Bordány, Kossuth u 58.)
4) Pályázható időpont: 2017. október 1. – 2018. június 30. közötti időszak.
5) Pályázható létszám és az éjszakák száma: Nincsen maximalizálva a pályázható éjszakák
száma, viszont a csoport létszáma maximum 30 fő lehet.
a. Minimum csoportlétszám: 15 fő
b. Minimum éjszakák száma: 2 éj
6) Támogatás mértéke: résztvevőnként maximum 1000 Ft/fő.
7) Költségek, a támogatás elnyerése esetén: 1800 Ft/fő/éj.
8) Pályázat beadása: 2017. október 1-től folyamatosan.
9) Pályázat elbírálása: A kérelmek beérkezését követő 10 napon belül. Sikeres pályázat
esetén, a nyert összeg 10%-át a megküldött előlegszámla alapján kell átutalni a foglalás
megerősítéséhez az Egérház Alapítvány bankszámlaszámára. Az utalás megjegyzés
rovatába mindenképpen írják be a nyertes pályázat azonosítószámát.
A pályázatokat a felhívásban megadott határidőig kizárólag elektronikus formában űrlapon lehet
beadni az alábbi helyen: https://goo.gl/forms/A0SIJjhKaliJrcdG2
Kérjük, hogy a pályázat sikeres benyújtásáról küldjenek egy megerősítő e-mailt is a
bordanyhostel@gmail.com email címre!
A pályázatokat folyamatosan bíráljuk el. A támogatást elnyerő szervezeteket a döntést követő
napon értesítjük a megadott e-mail címen.

