
 

 
 
 



Civilek a Közbiztonságért Közhasznú Alapítvány 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

  
Az SzVMSzK Hajdú-Bihar megyei Szervezete és a Civilek a Közbiztonságért Közhasznú Alapítvány a 
vagyonvédelemben dolgozók gyermekei számára a korábbi évekhez hasonlóan nyári táborozási 
lehetőséget biztosít.  
  

 Időpont: 2015. július 20.- 2015. július 26.  
 Helyszín: Mátraderecskei Panoráma Üdülőház  
 Jelentkezési korhatár: 10-18 év.  
 Tábor díja: 40 000 Ft/fő, mely magába foglalja az útiköltséget, a szállás és a napi 

háromszori étkezés díját.   
A Hajdú-Bihar megyei kamarai tagjaink kérelmet nyújthatnak be gyermekeik nyaralásának 
támogatására. Az Alapítvány 10 fő gyermek táborozását támogatja, fejenként 20.000,-Ft önrész 
befizetése mellett. Az önrészt három részletben kell befizetni, az első részletet (5.000,-Ft) a pályázat 
beadásakor, a második részletet 2015. június 10-ig (5.000,-Ft) a harmadik részletet (10.000,-Ft) a 
pályázat elnyerését követően (2015. július 15-ig). 
  
Egy Hajdú-Bihar megyei kamarai tag több gyermek esetében is igényelheti a támogatást. A támogatás 
csak közvetlen gyermek, eltartott gyermek (egy háztartásban élők) vagy unoka esetében vehető 
igénybe.  
A teljes táborozási díj megfizetése esetén, korlátozott számban lehetőség van - a támogatott 10 főn 
felül – részt venni a táborozásban.  
  
A pályázatot az Alapítvány irodájába személyesen vagy levélben (4025 Debrecen, Vásáry I u. 1/B. fsz. 
14.) illetve elektronikus formában a hajdubihar@szakmaikamara.hu e-mail címre kell megküldeni. 
  

Pályázat elbírálásának szempontjai: 
 2015 évre érvényes, aktív (nem szüneteltető) Hajdú-Bihar megyei kamarai tagság  

 5000,-Ft befizetett önrész  

 gyermekét igazoltan egyedül nevelő szülő  

 a család szociális helyzete  

 kamarai tagsági viszony kezdete   

Pályázat beadási határideje: 2015. május 31. 
         Pályázatok elbírálása: 2015. június 15. 

         Pályázók értesítése: 2015. június 20-ig 

  
A pályázati határidő lejárta után a beérkezett pályázatokat a Kuratórium bírálja el. 
A kuratóriumi döntésről a pályázókat levélben értesítjük.  
  
Kamarai tagjaink a táborral kapcsolatosan érdeklődni megyei szervezetünk irodájában személyesen 
(Debrecen, Vásáry I. 1/B. fsz. 14), vagy telefonon (52/423-437) tudnak. 
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SZVMSZK Hajdú-Bihar Megyei elnök 

Balogh Zsolt 

Civilek a Közbiztonságért Közhasznú Alapítvány kuratórium elnöke 
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