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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
a nemzetközi Lions ifjúsági cseretábortábor magyarországi működtetésre 

2021 - 2023 évekre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Lions ifjúsági szolgálat egyik leg sikeresebb tevékenysége a cseretábor működtetése. Jól bevált 
gyakorlat szerint a Magyarországi Lions Clubok hároméves tábormunka rendszerben végzik ezt 
tevékenységet. 
A 2021 - 2023 magyarországi Lions cseretábor megszervezésére és lebonyolítására a Lions clubok 
számára pályázatot hirdetünk meg, melyre pályázhat minden magyarországi Lions club vagy 
klubokból összeállt társulat, akik megfelelnek a kiírás feltételeinek. 
 
A tábor fő célkitűzése: 
A hagyományok alapján bemutatni a magyarországi táj szépségeit, megismertetni a fiatalokkal a 
országunk életet, valamint a magyarországi Lions jószolgálati és közösségi tevékenységét. 
Jószolgálati tevékenység végzése a tábort szervező klub vagy klubok tagságával közös szolgálatban. 
 
A tábor hivatalos nyelve: angol 
 
A tábor időpontok: 
2021 - 2022-2023 évek július havának második hetétől kezdődő három hét.  
 
A tábor működése: 
A nemzetközi résztvevők létszáma maximun 30 fő. 
Az első hét Lions családoknál elhelyezett családi táborozás azon Lions tagoknál, akiknek gyermekei 
a Lions cseretábor keretében utaztak külföldi táborokba. Ezen családok fogadják a gyerekeket és a 
családi hét végén viszik őket a közös táborba. A tábor szervezője családi fogadás koordinátort 
köteles kijelölni. 
 
A központi tábor hossza két hét, a szervező által a pályázatban elfogadott program szerint. A tábor 
zárásának feladata a résztvevők vissza utazásának indulási állomásra való elvitele és gondoskodás 
annak megtörténtéről. 
 



LIONS Clubok Magyarországi Szövetsége I D-119

1063 Budapest,  Podmaniczky u. 16. fszt. 6.
Adószám: 19675132-1-43 I Számlaszám: 10300002-20333522-00003285

www.lons.hu

„Hagyomány és modernitás”

HUNGARY
 

A tábor pénzügyi fedezete: 
• 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 weblapján megismerheti. 
 
A pályázatra benyújtandó dokumentumok: 

• A tábor alapgondolata 
• A tábor programjának részletes bemutatása 
• A tábor vezető személyének megnevezése és annak bemutatása, hogy rendelkezik 

megfelelő képesítéssel 
• Családi fogadás koordinátor megnevezése 
• A tábor részletes költségvetése  

 
A költségek fedezete: 

• A Magyarországi Lions Szövetségtől elvárt fedezet 
• Szponzori támogatás tervezett bevétele 

 
Lions Cluboktól várt támogatások: 

• Garancia vállalás az elfogadott költségvetés túllépése esetén annak fedezetére. 
• Biztosítási és biztonsági rendszer bemutatás. 

 
Pályázat benyújtásának határideje: 
2020. február 14. 16 óra 
 
A pályázatot benyújtani elektronikusan kell az alábbi címre: 
Boronkay Gusztáv, Kormányzó, Magyarországi Lions Clubok Magyarországi Szövetsége 
boronkay@icloud.com 
 
Pályázat eredményének kihirdetése: 
2020 március 20. 
 
A nyertes pályázó és programjának bemutatás: 
A Lions Clubok Magyarországi Szövetségének 2019 - 2020 Lions évének konvencióján Sopronban 
történik. 
 
A tábor nemzetközi bemutatása: 
A Lions nemzetközi szervezet 2020 évi Európa fórumán kerül meghirdetésre és bemutatásra. 
 
Budapest: 2019 október 18. 
 
        Boronkay Gusztáv 
               kormányzó 2019 - 2020 


