P ÁLYÁ ZATI FELHÍ VÁ S
a nemzetközi Lions Ifjúsági Cseretábortábor magyarországi működtetésre
2022 - 2024 évekre

A Lions ifjúsági szolgálat egyik legsikeresebb tevékenysége a cseretábor működtetése. Jól bevált
gyakorlat szerint a Magyarországi Lions Clubok hároméves tábormunka rendszerben végzik ezt a
tevékenységet. A 2022 - 2024 magyarországi Lions Cseretábor megszervezésére és lebonyolítására
a Lions Clubok számára pályázatot hirdetünk meg, melyre pályázhat minden magyarországi Lions
Club vagy klubokból összeállt társulás, akik megfelelnek a kiírás feltételeinek.
A tábor fő célkitűzései:
A hagyományok alapján bemutatni a magyarországi táj szépségeit, megismertetni a fiatalokkal
országunk életet, valamint a magyarországi Lions jószolgálati és közösségi tevékenységét, továbbá
jószolgálati tevékenység végzése a tábort szervező klub vagy klubok tagságával közös szolgálatban.
A tábor hivatalos nyelve: angol
A tábor időtartama:
2022-3-4 évek július havának második hetétől kezdődő 19-20 nap.
A tábor működése:
A nemzetközi résztvevők létszáma maximum 30 fő.
Az első hét során fiatal vendégeink családoknál vannak elhelyezve, jellemzően azon Lions tagoknál,
akiknek gyermekei a Lions Cseretábor keretében utaztak külföldi táborokba, vagy amely klubok
tagjainál ezt korábban már a ’cseretábor szabályzat’ keretei között vállalták. Ezen családok
fogadják a gyerekeket és a családi hét befejezését követően viszik őket a közös táborba. A tábor
szervezője családi fogadás-koordinátort köteles kijelölni.
A központi tábor hossza 12 nap, a szervező által a pályázatban elfogadott program szerint. A tábor
zárásának feladata a résztvevők visszautazásának indulási állomásra való elszállítása és
gondoskodás az elutazás lebonyolításáról.
A tábor fő pénzügyi fedezetei:
• A Lions szervezésben a cserediák program keretében kiutazó fiatalok regisztrációs díja;
• A beutazó Lions fiatalok részvételi hozzájárulása.

Az erre vonatkozó információkat a pályázó a szövetség weblapjának kapcsolódó oldalán részletekbe
menőkig megismerheti.
További pénzügyi fedezetek:
• A Magyarországi Lions Szövetségtől elvárt, az éves költségvetésben biztosított fedezet
• Club által begyűjtött szponzori támogatások és természetbeni juttatások betervezett
bevételei.
Amennyiben a nyertes pályázó(k) által menedzselt tábor költségvetése az októberi meghirdetést
követően olyan pénzügyi helyzetbe kerül, mely a tábor megrendezését ellehetetleníti, vagy súlyosan
megnehezíti, a tábort megelőzően márciusban egyeztetést kezdeményezhet a kormányzósággal,
közös döntést hozva egy esetleges módosításról, vagy lemondásról.
A pályázatra benyújtandó dokumentumok:
• A tábor alapkoncepciója, tematikája,
• A tábor programjának részletes bemutatása,
• A tábor magyar nyelvű promóciós anyagának előkészítése a beadásra, továbbá a pályázat
nyertesétől elvárjuk ennek véglegesítését 2021. október 1-ig,
• A képesített táborvezető személyének megnevezése és bemutatása,
• Családi ’fogadás koordinátor’ megnevezése,
• A tábor részletes költségvetése.
Lions Cluboktól várt támogatások:
• A tábor megrendezését több klub is támogathatja, mely a pályázat során előnyt jelent;
• Garancia vállalás az elfogadott költségvetés túllépése esetén annak fedezetére;
• ’Felelősség Biztosítási’ rendszer bemutatás.
Pályázat benyújtásának határideje:
2021. szeptember 20. 16 óra
A pályázatot benyújtani elektronikusan kell az alábbi címre:
Dr. Fogarassy Csaba, kormányzó - LIONS Clubok Magyarországi Szövetsége,
Email: csaba@fogarassy.hu
Pályázat eredményének kihirdetése a 202. október 01-én megtartandó kabinetülésen.
A nyertes pályázó és programjának bemutatása első körben a Thesszalonikiben, 2021. október 6-9
között megrendezendő Lions Európa Fórum eseményen kerülhet sor, ahol a táborba való
jelentkezéseket már előjegyezhetnek az európai Lions nemzetek. A hazai bemutatkozásra a Lions
Magyarországi Szövetsége következő konvencióján lesz lehetőségé a nyertes pályázónak.
Sukoró: 2021. július 03.
Dr. Fogarassy Csaba s.k.
kormányzó 2021 - 2022

