
 

 

 
Osztálykirándulás mindenkinek 2023 

a Rotary Club Baja támogatásával 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Tisztelt Intézményvezető Úr / Asszony! 
 
2020 februárjában a Rotary Club Baja által első alkalommal került meghirdetésre az 
„Osztálykirándulás mindenkinek” című pályázat a bajai iskolák felső tagozatába járó 
olyan gyermekek részére, akik nem tudnák anyagi helyzetük miatt kifizetni az 
osztálykirándulás költségét. Akkor március közepén már a győzteseket készültünk 
kiértesíteni, amikor sajnos a Covid miatt nem kerülhetett sor a kirándulásokra.  
Reméljük, most semmi gátló tényező nem jön közbe. 
  
Pályázatunk célja támogatni azt, hogy a rászoruló családok gyermekei is eljuthassanak 
diáktársaikkal az osztálykirándulásra. 
Rotary klubunk felelős személyei pályázat útján szeretnék kiválasztani azokat a 
gyermekeket, akik nem tudnák kifizetni az osztálykirándulás költségét. Ehhez kérjük az 
Önök segítségét. 
Lehetőségeink keretében minden bajai iskola és a 2022. évi Rotary futásokra a 
versenykiírásban előírt számban mozgósító csávolyi iskola pályázhat 5-8. évfolyamos 
diákokkal a pályázati feltételek szerint, a kitöltött PÁLYÁZATI ADATLAP és a 
szülő/gondviselő által aláírt Adatkezelési tájékoztató részünkre történő elküldésével. 
 
Minden iskola maximum 5 diák pályázatát küldheti be. 
A kiválasztott gyermekek iskolája, osztályfőnöke 2023. március 31-ig írásban kap 
visszajelzést a pályázat elbírálásáról.  
A nyertes diákoknak megítélt támogatást a pályázat kiírója adja át az intézmény-
vezetőnek legkésőbb 2023. április 14-ig. 
 
Kérem Önt, hogy tegyen javaslatot az intézményébe járó, maximum 5 rászoruló gyermek 
támogatására a mellékelt PÁLYÁZATI ADATLAP és Adatkezelési tájékoztató 
visszajuttatásával az osztalykirandulas@rotarybaja.hu címre! 
 
A visszaküldés határideje: 2023. március 8. szerda. 

 
Baja. 2023. február 2. 
  
Tisztelettel: 
 
 
 

                 
 

     

 
………………………………………………… 

Györök Zoltán elnök 2022/2023. 

 
………………………………………………… 

Sipos János projektfelelős 

Barátsággal a közösségért!” 



 

 

 

Osztálykirándulás mindenkinek 2023 

a Rotary Club Baja támogatásával 

PÁLYÁZATI ADATLAP 
 
Intézmény megnevezése:  ......................................................................................................... 
 

Intézményvezető neve:    ..................................................................... telefonszáma: .............. 
 

Az osztályfőnök neve:      ..................................................................... telefonszáma: ..............  
 

Gyermek neve:         ....................................................................  osztálya:         ..............   
 

Szülő / gondviselő neve:  .................................................................... telefonszáma: ..............  
 

                          lakcíme: ............................................................................................................ 
 

Az osztálykirándulás bemutatása 
(helyszíne, napok száma, esetleges tematikája, részletes programja, belépős helyszínek 
felsorolása) 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
Utazás módja (vonat, busz, egyéb), költsége:       …………………….. …….………… Ft/fő 
 

Étkezések száma és költsége:            …………………….. …….………… Ft/fő
    

Belépőjegyek költsége:                                  …………………….. …….………… Ft/fő
       

Egyéb költségek felsorolása tételesen:           …………………….. …….………… Ft/fő 
 

          ……………………….……………… Ft/fő 
 

                  ……………………….……………… Ft/fő 
 

Az osztálykirándulás költségvetése 1 főre lebontva összesen: ………………………… Ft/fő 
 
Dátum: 2023.  …………………………………………………… 

 

 

…………………………….                    ..…………………………………….. 

intézményvezető aláírása          a kirándulás szervezője / osztályfőnök aláírása 



 

 

 

Osztálykirándulás mindenkinek 2023 
a Rotary Club Baja támogatásával 

 
Adatkezelési tájékoztató  

az „Osztálykirándulás mindenkinek 2023” pályázathoz 
 

 
 

 
 
Tisztelt Szülő / Gondviselő ! 
 
 
Aláírásával hozzájárulását adja a személyes adatok kezeléséhez. 
 
 
 
Dátum: 2023.  …………………….. 
 
 

    
 
 

…………………………..……….          
szülő/gondviselő aláírása 

 
 

 
  



 

 

 
Osztálykirándulás mindenkinek 2023 

a Rotary Club Baja támogatásával 
 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 

• A projekt célja, hogy támogatást nyújtsunk a rászoruló családok felső tagozatos 

gyermekeinek ahhoz, hogy az évente átlag egyszer megvalósuló osztálykirándulásokon azok 

is részt vehessenek, akiknek ez anyagi nehézséget okozna. 

 

• Pályázatot adhat be az iskolán keresztül a kirándulás szervezője (osztályfőnök) az ő és az 

intézményvezető aláírásával ellátott PÁLYÁZATI ADATLAPON. 

 

• Támogatott kör: bármelyik bajai iskola és a csávolyi általános iskola 5-8. osztályába járó, 

rászoruló családok gyermekei. 

 

• A pályázat csak belföldi kirándulást támogat. 

 

• Egy gyermek maximum 15 000 Ft támogatást kaphat évente. 
 
• Minden iskola maximum 5 rászoruló diák pályázatát küldheti be. 
 
• A támogatások igénylése legkésőbb 2023. március 27-ig a keretösszeg erejéig kerül 
elbírálásra. 
 
• A pályázatnak tartalmaznia kell a kirándulás helyét, időtartamát, részletes költségvetését 
(utazás, szállás, étkezés, belépő díjak) a PÁLYÁZATI ADATLAP szerint és a 
szülő/gondviselő által aláírt Adatkezelési tájékoztatót. 
 

Az osztályfőnök és az osztály vállalja, hogy a megítélt támogatás esetén a kirándulásról 5 db 
nagyfelbontású, jó minőségű fényképet küld a Rotary klubnak az 
osztalykirandulas@rotarybaja.hu címre az iskola, az osztály és a támogatott gyermek 

nevével. 
A legjobban sikerült fényképeket a pályázat kiírói a Rotary Club Baja Facebook oldalán és 
www.rotarybaja.hu weblapon a program népszerűsítésére felhasználhatják, amihez a 

fényképeket készítők és a fényképeken szereplők hozzájárulnak. A legsikeresebb fotókat a 
kiírók jutalmazhatják. 
 

Jelentkezési határidő: 2023. március 8. szerda. 

  

 
………………………………………………… 

Györök Zoltán elnök 2022/2023. 

 
………………………………………………… 

Sipos János projektfelelős 


