Tisztelt Klubelnökök, tisztségviselők,
A Lions Klubok Magyarországi Szövetségének egyik legnépszerűbb programja, a Cseretábor
Program 2019 hamarosan elérhetővé válik a klubok részére.
Annak érdekében, hogy a kiutazás a klubok számára azonos eséllyel legyen elérhető, az
2018-ban megjelenő, 2019-ban megrendezésre kerülő táborok jelentkezési feltételeiről az
alábbi tájékoztatást adjuk:
A Szövetség elsődleges célja, hogy a cseretábor program keretében minél több táborozó
élhessen ezzel a lehetőséggel, illetve a rendelkezésre álló kiutazó helyek minél nagyobb
arányban felhasználásra kerüljenek.
A táborokra való jelentkezés módja:
- Jelen körlevélben kijelölésre kerül a jelentkezés elindulásának időpontja:
2018.12.02. vasárnap, 16:00 óra.
A meghirdetéssel egyidőben a http://www.lions.hu/lions-cseretaborkiutazas.html honlapon megjelentek a nemzetközi táborokra mutató hivatkozások, valamint
a Foglaltsági Táblázat, mely tartalmazza a szerződéssel biztosított helyeket.
- A jelentkezési időszak kezdeti időpontjától az első 10 napban kizárólag olyan jelentkező
nyújthatja be jelentkezését, aki legfeljebb 1 alkalommal volt korábban résztvevője a Lions
Cseretáboroknak.
- A jelentkezési határidő megnyitását követő 10. naptól (2018.12.12. szerda, 18:00 óra)
olyan jelentkező is benyújthatja a jelentkezését, aki már több, mint 1 alkalommal volt
résztvevője Lions Cseretábornak. Azonban csak olyan tábort jelölhet meg úti célként,
amelyre az első 10 nap során más még nem nyújtott be jelentkezést. (Lásd: Foglaltsági
Táblázat)
- A szabad táborhelyek a jelentkezés beérkezésének sorrendjében kerülnek kiosztásra. Csak a
szabályosan, a szövetség által erre a célra létrehozott e-mail címre (yec@lions.hu) a
csereprogram felelősnek megküldött jelentkezési lap ad lehetőséget arra, hogy egy
táborhely a jelentkező számára lefoglalásra kerüljön.
A korábbi évekkel megegyező módon a kiutazásban érintett táborozó jelentkezése
befogadható és elbírálható, ha:
- A kiutazásra szabályosan kitöltött szabályos, 2019 évre kiadott, hiánytalanul kitöltött
Excel Jelentkezési Lapon történt meg; az utolsó (harmadik) oldalt a kiutazó és a
szülő/gondviselő, valamint az ajánló klub elnöke vagy cseretábor felelőse aláírta (ezt az aláírt
oldalt beszkennelve kell küldeni); a jelentkezéshez csatolták a kitöltött, aláírt Fogadási

Nyilatkozatot. (A Jelentkezési Lap és a Fogadási Nyilatkozat letölthetők a
https://www.lions.hu/lions-cseretabor-kiutazas weboldalról)

A táborozó jelentkezése magyar részről befogadásra kerül, amennyiben:
- a jelentkező megfelel (az általa választott) tábor kiírásában megjelölt feltételeknek,
- az ajánló klub családi vendégfogadási nyilatkozatában foglalt (előző évi) kötelezettségét
teljesítette,
- a táborozó (amennyiben előző években már vett részt táborban) az előző évekbeli
táborozásáról beszámolóját elkészítette és megküldte a YEC-nek,
- a kiutazó ajánló klubjának a jelentkezés benyújtásának napján a Lions Klubok
Magyarországi Szövetsége felé fennálló tagdíj tartozása nem haladja meg a 2000 Ft-ot és a
Lions Clubs International felé fennálló tagdíj tartozása nem haladja meg a 10 USD-t,
- a (jelentkező által választott) táborra szabályos jelentkezést nem nyújtott be korábban
másik táborozó. (Lásd: Foglaltsági Táblázat)
A táborozó jelentkezése elutasításra kerül, amennyiben a jelentkezőt a Lions csereprogram
keretében szervezett táborból a szabályok megsértése, vagy egyéb neki felróható okból
korábbi alkalommal hazaküldték.
A jelentkezés külföldre továbbításának és a kiutazásnak feltétele a jelentkezés elfogadását
követően
- az összes szükséges (a külföldi fél által kért) dokumentum megküldése és a
- a jelentkezés befogadását követő 14 napon belül a regisztrációs díj befizetése/átutalása.
A Kabinet szándékával egyetértésben bízom benne, hogy a fenti jelentkezési útmutató
segítséget nyújt abban, hogy minél több táborozót juttathassunk el a külföldi táborokba és
minél több táborhely feltöltésre kerülhessen a 2019-es évben is.
A táborozók és szüleik tájékoztatása érdekében egy Gyakori Kérdések útmutató készült,
amely elérhető Lions.hu honlapon vagy közvetlenül az alábbi címen:
https://www.lions.hu/adat/lista_elem/296/fajlok/lions-club-cseretabor-a-legfontosabbkerdesek-es-valaszok-2018-2019.docx
A csereprogram felelőse 2017/2018-ben is változatlanul Kende László, aki örömmel segít a
tábor iránt érdeklődő klubok kérdéseinek megválaszolásában. Telefonszáma (Lions flotta) 06
30 932 4865 .
Barátsággal,
dr Chrabák László
Lions Klubok Magyarországi Szövetsége
Kormányzó

