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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Komplexnet-Megoldások Kft pályázatot hirdet táborozási élménybeszámoló címmel, három 

kategóriában.  

A pályázat célja: élménybeszámoló készítése a 2017 évi nyári táborozásról. Olyan pályamunkákat 

várunk, melyek visszaadják a pályázók tábori élményeit, érdekes és élvezetes, szórakoztató 

olvasmányok, vagy képi (videó) anyagok, olvasmányos vidám beszámolók, esszék. 

Pályázhatnak: 3. kategória, alsó, és középfokú oktatási intézmények, egyesületek, sportegyesületek, 

klubok, egyházak, mint intézmények. Továbbá, 2. kategória - pedagógusok, edzők, táborvezetők, és 

1. kategória - minden 18 év alatti táborozó gyermek. 

A pályamunkának tartalmaznia kell:  

 Maximum 1-1.5 oldalnyi szöveget az átélt élményekről, 

 vagy 5-15 percnyi videó anyagot, benne a pályázó bemutatkozásával. 

Kategóriák: 

1. Gyermek  

2. Pedagógus  

3. Intézmények  

Az 1. és 2. kategória egyéni pályamunkák, a pályázó szemszögéből, élményeiből. A 3. kategória pedig 

csoportos. 

 

Díjazás:a legjobb élménybeszámolókat mindhárom kategóriában értékes, a táborozással kapcsolatos 

díjakkal jutalmazzuk. 

A gyermek kategóriában a kiírásnak legjobban megfelelő három legjobbnak ítélt pályamunkát a 

közösségi médiában is bemutatjuk, és szavazásra bocsájtjuk. 

A győztes díja egy kempingsátor lesz. A második legtöbb szavazatot kapott pályamunka díja egy 

strandsátor, a harmadik pedig egy hátizsák. 

A 2. kategóriában egy díj van, ami maga a fődíj, egy nagy értékű trolly, kerekes sport utazótáska.  

A harmadik kategóriában a legjobb három pályaművet díjazzuk. Nyereményük egyenként egy kupon, 

mely a jövő évi (2018) bentlakásos nyári tábor kialkudott árából még plusz 5% kedvezményre 

jogosítja fel a tulajdonosát. A kupon bármelyik (több mint 60), a taborhelyszinek.hu oldalon szereplő 

táborhelyszínre érvényes. 



Mindegyik kategória győztes pályamunkáit weboldalunkon ( www.taborhelyszinek.hu ) és közösségi 

oldalunkon is bemutatjuk. 

 

Beadási határidő:2017. szeptember 30. 

 

Beküldési információk: pályázati díj nincs, minden beküldött pályamunkát örömmel fogadunk a 

taborhelyszinek@gmail.com e-mail címen. 

Az írásos pályázatokat (word doc.) mellékletként csatolva kérnénk beküldeni az alábbi adatok 

megadásával. 

1 és 2. kategória: a beküldő neve, életkora, pontos lakcíme, e-mail címe, iskolája (egyesülete) neve. A 

táborhelyszín neve, melyről az élménybeszámoló készült, és a táborozás időpontja. 

A 3. kategória: a pályázó intézmény neve, postacíme, e-mail címe, a táborhelyszín neve és időpontja 

melyről a pályamunka készült. 

Videó anyag beküldésénél a valamely tárhelyre feltöltött videó linkjét kérjük megadni, és e-mail 

címünkre elküldeni az 1-2-3. kategória beküldendő adataival. 

 

A kért személyes adatokat bizalmasan kezeljük, a nyertes pályamunkák bemutatásakor csak a 

pályázó személy és intézményének neve, vagy a 3. kategóriánál csak az intézmény neve fog 

szerepelni. 

 

http://www.taborhelyszinek.hu/
mailto:taborhelyszinek@gmail.com

