
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

u5r szám ú előterjesztés 

Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére 
az erdei iskolák és nyári táborok 2012. évi támogatásáról 

I. Tartalmi összefoglaló: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évek óta kiemeit figyelmet fordít a kerületi 
oktatási intézményekbe járó gyermekek táboroztatására. Az Önkormányzat 2012. ev1 
költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) rendelet 14. mellékletének 21. sor 2. oszlopában 8 OOO OOO 
Ft összeget biztosított az erdei iskolák és nyári táborok támogatására, és az összeg felosztását a 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság hatáskörébe utalta. 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 14/2012. (III. 13.) határozata alapján a pályázat kiírása 
megtörtént (2. melléklet). 

A pályázati kiírásban előírt határidőre 64 pályázat érkezett az Oktatási, Kulturális és Civil 
csoporthoz. A pályázati kiírás 2. f) pontja pályázati feltételként határozta meg, hogy aki az 
Önkormányzat által támogatott tábort veszi igénybe, támogatásban nem részesülhet. Figyelembe 
véve, hogy az Önkormányzat a balatonlellei tábort csak a nyári időszakban támogatja, a 
szeptembertől június közepéig tartó szorgalmi időszakban - tehát az erdei iskola időtartamában -
nem, így az összes beérkezett pályázat megfelelt a kiírásnak 

Külön táblázatban rögzítettük az erdei iskolát, nyári tábort és a vándor tábort (3. melléklet). A 
vándor táboroknál a táblázat tartalmaz egy "Képzett nap" rovatot, melyet 1,2-es szorzóval 
állapítottunk meg. A támogatási összegek kiszámításakor az óvodáknál és általános iskoláknál 680 
Ft/nap költséggel számoltunk. 

Az elutasított pályázatok (4. melléklet) formailag megfeleltek a pályázati kiírásnak, de a 
megvalósítás helyszíneként a pályázó iskolát jelölték meg. Ezen pályázatok az intézményen belüli, 
valamint iskolán kívüli, változatos programokat tartalmaznak. Nyári táborban, erdei iskolában a 
résztvevő gyermekek az iskolától, szülőktől távol vannak, ez az élethelyzet meglehetősen eltér a 
mindennapok megszakott tartalmától, és az ilyen több napos eseménynek közösségépítő szerepe is 
van, valamint a gyermekek önállóságát is növeli. A pályázatok előlapjai az előterjesztés 5. 
mellékletében találhatók. 



II. Döntési javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Oktatási 
és Sport Bizottsága meghozza az előterjesztés l. mellékletben foglalt határozatot. 

Budapest, 2012. április 20. 

Weeber Tibor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

J. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

...... /2012. ( ..... )határozata 
az erdei iskolák és nyári táborok 2012. évi támogatásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Oktatási 
és Sport Bizottsága a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. mellékletének 21. sor 2. 
oszlopában az erdei iskolákra és nyári táborokra biztosított 8 OOO OOO Ft összeget felszabadítja, és 
az l, mellékletben foglalt táblázat szerint felosztja a pályázók között. 



l. melléklet a .. ./2012. ( ... )KOS határozathoz 

l. Erdei tábor 

Intézmény neve tábor Helyszín Időpont Javasolt/ Ft 
jellege 

1. Bem József Ál erdei isk. Tata öreg tó IX 1 O-X.14. 306 OOO 

2. Fekete István Ál erdei isk. Szandavári Vl.4- Vl.8. 126 OOO 

3. Fekete István Ál erdei isk. Balatonlelle VI .4- Vl.8. 228 OOO 

4. Fekete István Ál erdei isk. Örhegy Vl.4- Vl.8. 75 OOO 

5. HarmatÁl erdei isk. Balatonmáriafürdö VI. 4-VI. 8. 143 OOO 

6. HarmatÁl erdei isk. Tata öreg tó V1.4-V1.8. 92 OOO 

7. HarmatÁl erdei isk. Miskolctapolca V1.4-VI.8. 65 OOO 

8. HarmatÁl erdei isk. Szigetmonostor Vl.4- Vl.6. 47 OOO 

9. HarmatÁl erdei isk. Balatonfűzfő VI .4- Vl.8. 92 OOO 

10. HarmatÁl erdei isk. Nagyvázsony VI .4- Vl.8. 136 OOO 

11. HarmatÁl erdei isk. Bogács VI .4- V1.8. 129 OOO 

12 HarmatÁl erdei isk. Ceglédfürdö VI .4- V1.6. 73 OOO 

13. HarmatÁl erdei isk. Velence VI.3-V1.7. 102 OOO 

14. Harmat Ál erdei isk. Kemence VI.4-V1.8. 78 OOO 

15. HarmatÁJ erdei isk. Eger VL4-VI.8. 48 OOO 

16. Janikovszky Éva Ál. erdei isk. Szilvásvárad V.21-V.25. 163 OOO 

17. Janikovszky Ál. Üllői erdei isk. Tata öreg tó V.21-V.25. 129 OOO 

18. Kada Mihály Ál erdei isk. Tata öreg tó VI 11-VI.15. 170 OOO 

19. Kada Mihály Ál erdei isk. Nőtincs VI.11-VI.15. 190 OOO 

20. Kada Mihály Ál erdei isk. Vértesboglár V1.11-VI.15. 91 OOO 

21. Kada Mihály Ál erdei isk. Hollókő-Ófalu V1.11-VI.15. 91 OOO 

22. Kada Mihály Ál erdei isk. Szandavári VI.11-VI.15. 143 OOO 

23. Kada Mihály Ál erdei isk. Szandavári IX.3-IX.7. 425 OOO 

24. Kada Mihály Ál erdei isk. Leányfalu IX. 3-IX. 7. 88 OOO 

25. Keresztury Dezső Ál erdei isk. Nova, Zuggó köz V.7-V.11. 286 OOO 

26. Keresztury Dezső Ál erdei isk. Kisinóc V.7-V.11. 408 OOO 

27. Komplex erdei isk. Zempléni-hegy V.14-V.17. 101 OOO 

28. Szent László Ál erdei isk. Drégelypalánk VI .4- Vl.8. 95 OOO 

29. Szent László Ál erdei isk. Parádfürdö VI .4- Vl.8. 82 OOO 

30. Szent László Ál erdei isk. Balatonkeresztúr VI .4- VI. 8. 71 OOO 

31. Szent László Ál erdei isk. Egyházaskozár VI .4- VI. 8. 75 OOO 

32. Sze nt László Ál erdei isk. Egyházaskozár VI .4- Vl.8. 85 OOO 

33. Sze nt László Ál erdei isk. Kunbaracs-Makó V.8-V.13. 192 OOO 

34. Szervátiusz Jenö Ál erdei isk. Királyrét V.21-V.25. 167 OOO 



28. Szent László Ál erdei isk. Drégelypalánk VI .4- Vl.8. 95 OOO 

29. Szent László Ál erdei isk. Parádfürdő Vl.4- Vl.8. 82 OOO 

30. Szent László Ál erdei isk. Balatonkeresztúr VI .4- V1.8. 71 OOO 

31. Szent László Ál erdei isk. Egyházaskozár VI .4- Vl.8. 75 OOO 

32. Szent László Ál erdei isk. Egyházaskozár VI .4- Vl.8. 85 OOO 

33. Szent László Ál erdei isk. Kunbaracs-Makó V.8-V.13. 192 OOO 

34. Szervátiusz Jenő Ál erdei isk. Királyrét V.21-V.25. 167 OOO 

35. Szervátiusz Jenő Ál erdei isk. Balatonlelle V.21-V.25. 333 OOO 

36. Szervátiusz Jenő Ál erdei isk. Fenyőfő V.21-V.25. 99 OOO 

37. Széchenyi l. Ál. erdei isk. Ausztria VI.3-VI.9. 81 OOO 

38. Széchenyi l. Ál. erdei isk. Magyarkút V.28-VI.1. 44 OOO 

Összesen 5 349 OOO 

ll. Nyári tábor 

Intézmény neve tábor helyszín Időpont JavasoiUFt 
jellege 

1. Fekete István Ál álló Kismaros VI.23-VI.25. 65 OOO 

2. Fekete István Ál álló Balatonalmádi VI.25-VI.30. 224 OOO 

3. Kertvárosi Ál. álló Káli-medence VI1.2-VI1.8. 119 OOO 

4. KOMPLEX álló Budapest VI.18-VII.30. 439 OOO 

5. Szent László Ál álló Fonyód VIII.25-IX.1. 218 OOO 

6. Széchenyi l. Ál. álló Héreg VIII.5-VIII.11. 105 OOO 

7. Kroó György AMI álló Debrecen VIII.8-VIII.15. 33 OOO 

8. Kroó György AMI álló Dinnyés VI.16-VI.21. 122 OOO 

9. Kroó György AMI álló Dég Vli1.13-VIII.19. 276 OOO 

10. Kroó György AMI álló Balatonmáriafürdő VI.22-VI.24. 33 OOO 

11. Kroó György AMI álló Sárospatak VII.9-VII.14. 184 OOO 

12. Kroó György AMI álló Sárospatak VII.30-VIII.13. 102 OOO 

13. Csodafa Óvoda álló Monostorapáti VI1.2-V11.6. 68 OOO 

14. Csodapók óvoda álló Szaknyér VII.22-VII.27. 135 OOO 

15. Kékvirág óvoda álló Kács VI.18-VI.22. 54 OOO 

16. Zsivaj óvoda álló Kács VI.18-V1.22. 34 OOO 

Összesen 2 211 OOO 



lll. Vándor tábor 

Intézmény tábor 
helyszín Időpont javasolt 

jellege 

1. Kada Mihály Ál. vándor Pécs,Orfű VI.27-VII.6. 326 OOO 

2. Szent László Ál. vándor Hernád VI.26-VII.2. 114 OOO 

Összesen 440 OOO 

IV. Nem támogatott pályázatok 

1. HarmatÁl erdei isk. Budapest V1.2.V1.6.VI.8. 

Harmat Ál 
Visegrád-Budai 

2. erdei isk. hegy VI.4-VI.8. 

3. HarmatÁl erdei isk. Hűvösvölgy VI.4-VI.8. 

4. HarmatÁl erdei isk. Budapest VI.2.VI.5-8. 

5. Kertvárosi Ál. álló Budapest VI.25-VI.29. 

6. Kertvárosi Ál. álló Budapest VI.18-VI.22. 

7. Kertvárosi Ál. álló Budapest IX.10-IX.14. 

8. Széchenyi l. Ál. álló Budapest VI.25-VI.29. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 



2. melléklet 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

PÁLYÁZATA 
erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására 

A pályázat célja: Az erdei iskolák és nyári táborok pályázati rendszerben, évi egy alkalommal 
történő támogatása. 

A pályázat nyílt: 

Pályázók köre: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat fenntartásában működő 
alapfokú nevelési-oktatási intézmények, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzattal közoktatási megállapodás keretében működő alapfokú nevelési-oktatási 
intézmények. 

Tervezett keretösszeg: 8 millió forint 

A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje: A pályázatot személyesen egy eredeti és 
egy másolati példányban a megfelelően kitöltött adatlapon, az egyéb előírt dokumentumok 
csatolásával lehet benyújtani. Az adatlap sem tartalmában, sem külalakjában nem változtatható 
meg. 
A pályázatot "Az erdei iskolák és nyári táborok működésének támogatása" megjelöléssei 2012. 
április 13-án (péntek) 12.00 óráig lehet személyesen benyújtani a Budapest Főváros Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoportnál 
(1105 Budapest, Bánya utca 35.) 
A határidő lejárta után benyújtott pályázatokat a bíráló bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 
A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás kérhető az Oktatási, Kulturális és Civil Csoportnál a 
+36-1-4338 151 telefonszámon, illetve az oktatas@kobanya.hu email címen. 
Pályázati adatlap igényelhető a fenti címen személyesen, postai úton, illetve letölthető a 
www.kobanya.hu honlapróL Az adatlap másolható! 

Pályázati feltételek: 
l. A pályázat elengedhetetlen részét képező mellékletek és tartozékok a következők: 

a. Hibátlanul és hiánytalanul kitöltött, hitelesített (lepecsételt és cégszerűen aláírt) pályázati 
adatlap, melynek része a részletesen kidolgozott szakmai program és az azt alátámasztó 
részletes pénzügyi terv. 

b. Nyilatkozat (lepecsételt és cégszerűen aláírt). 
2. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá: 

a) a pályázó nevét és címét, a program megvalósításáért felelős személy nevét, 
b) a program tervezett időpontját és helyét, 
c) a résztvevők létszámát, korosztályát, 
d) az igényelt támogatás összegét, és a megvalósításhoz rendelkezésre álló saját 

pénzeszközö ket, 
e) akkreditált erdei iskola esetében az akkreditációs számot. 
t) aki az önkormányzat által támogatott tábort veszi igénybe (Balatonlelle) nem részesülhet 

támogatásban, 
3. Ha a pályázó már részesült a pályázat leadásának évében más önkormányzati támogatásban, azt a 
pályázatban fel kell tüntetnie. 



2. melléklet 

A pályázatok elbírálása 
a. A támogatás odaítéléséről a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a 2012. áprilisi rendkívüli 

ülésén dönt. 
b. Formai hiba esetén a benyújtott pályázatot a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság tartalmi 

vizsgálat nélkül elutasítja. 
c. A támogatási összeg a résztvevők száma és az eltöltött napok arányában kerül felosztásra. 
d. A vándortáborban résztvevő gyerekek elbírálása 1,2-es szorzóval történik. 
e. Az intézményekben a támogatás szétosztásánál célszerű a gyermekek szociális helyzetét 

figyelembe venni. 
f. A pályázat eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. 

Az elszámolás időpontja és módja: 
A támogatás felhasználásáról történő elszámolás határideje a program lebonyolítását követő két 
hónap, de legkésőbb 2012. december 15. 
Az a pályázó, aki határidőre nem számol el a támogatási összeg felhasználásáról, a következő évi 
önkormányzati pályázatokból kizárásra kerül. 

Budapest, 2012. március 13. 

Révész Máriusz 
bizottsági elnök 



Erdei iskola 

tábor 
Sors~ Intézmény neve jellege 

1. Harmat Ál erdei isk. 

2. Harmat Ál erdei isk. 

3. Harmat Ál erdei isk. 

4. Harmat Ál erdei isk. 

5. Harmat Ál erdei isk. 

6. Harmat Ál erdei isk. 

7. Harmat Ál erdei isk. 

8. Harmat Ál erdei isk. 

9. Harmat Ál erdei isk. 

10. Harmat Ál erdei isk. 

11. Harmat Ál erdei isk. 

12. Bem József Ál erdei isk. 

13. Fekete István Ál erdei isk. 

14. Fekete István Ál erdei isk. 

15. Fekete István Ál erdei isk. 

16. Janikovszky Éva Ál. erdei isk. 

17. Janikovszky Ál. Üllői erdei isk. 

18. Kada Mihály Ál erdei isk. 

19. Kada Mihály Ál erdei isk. 

20. Kada Mihály Ál erdei isk. 

21. Kada Mihály Ál erdei isk. 

22. Kada Mihály Ál erdei isk. 

23. Kada Mihály Ál erdei isk. 

24. Kada Mihály Ál erdei isk. 

Helyszín 

KIMUTATÁS 
2012. évi erdei iskola, nyári tábor és vándor tábor 

A pályázati kiírásnak megfeleltek 

Időpont tanu Iók napok összes 680/Ft 

száma száma nap 

Balatonmáriafürdő VI.4-V1.8. 42 5 210 142 800 

Tata Öreg tó VI.4-VI.8. 27 5 135 91 800 

Miskolctapolca VI.4-VI.8. 19 5 95 64600 

Szigetmonostor Vl.4- Vl.6. 23 3 69 46 920 

Balatonfűzfő VI .4- V1.8. 27 5 135 91 800 

Nagyvázsony VI .4- Vl.8. 40 5 200 136 OOO 

Bogács VI .4- Vl.8. 38 5 190 129 200 

Ceglédfürdő Vl.4- Vl.6. 36 3 108 73440 

Velence VI.3-VI.7. 30 5 150 102 OOO 

Kemence VI.4-V1.8. 23 5 115 78 200 

Eger VI.4-V1.8. 14 5 70 47 600 

Tata öreg tó IX.1 O-IX.14. 90 5 450 306 OOO 

Szandavár VI .4- Vl.8. 37 5 185 125 800 

Balatonlelle VI .4- Vl.8. 67 5 335 227 800 

Örhegy VI .4- Vl.8. 22 5 110 74 800 

Szilvásvárad V.21-V.25. 48 5 240 163 200 

Tata Öreg tó V.21-V.25. 38 5 190 129 200 

Tata Öreg tó VI.11-VI.15. 50 5 250 170 OOO 

Nőtincs VI.11-VI.15. 56 5 280 190 400 

Vértesboglár VI.11-VI.15. 27 5 135 91 800 

Hollókő-Ófalu VI.11-VI.15. 27 5 135 91 800 

Szandavári VI.11-VI.15. 42 5 210 142 800 

Szandavári IX.3-IX.7. 125 5 625 425 OOO 

Leányfalu IX.3-IX.7. 26 5 130 88 400 

3. melléklet 

javasolt tábor 

Ft költsége 

143 OOO 705 180 

92 OOO 594 OOO 

65 OOO 481 080 

47 OOO 391 OOO 

92 OOO 797 850 

136 OOO 1 OOO OOO 

129 OOO 971 280 

73 OOO 540 OOO 

102 OOO 729 OOO 

78 OOO 1 276 400 

48 OOO 219 520 

306 OOO 1 980 OOO 

126 OOO 956 900 

228 OOO 1 689 880 

75 OOO 415 360[ 

163 OOO 1 160 8oo l 
129 OOO 826 196 

170 OOO 850 OOO 

190 OOO 1 235 440 

91 OOO 546 750 

91 OOO 631 400 

143 OOO 907 200 

425 OOO 2 637 500 

88 OOO 559 OOO 



25. Keresztury Dezső Ál erdei isk. 

26. Keresztury Dezső Ál erdei isk. 

27. Szervátiusz Jenő Ál erdei isk. 

28. Szervátiusz Jenő Ál erdei isk. 

29. Szervátiusz Jenő Ál erdei isk. 

30. Szent László Ál erdei isk. 

31. Szent László Ál erdei isk. 

32. Szent László Ál erdei isk. 

33. Szent László Ál erdei isk. 

34. Szent László Ál erdei isk. 

35. Szent László Ál erdei isk. 

36. Széchenyi l. Ál. erdei isk. 

37. Széchenyi l. Ál. erdei isk. 

38. Komplex erdei isk. 

összesen 

Nyári tábor 

tábor 
Intézmény neve jellege 

Általács Iskola 

1. Fekete István Ál álló 

2. Fekete István Ál álló 

3. Kertvárosi Ál. álló 

4. Szent László Ál álló 

5. Széchenyi l. Ál. álló 

6. Kroó György AMI álló 

7. Kroó György AMI álló 

8. Kroó György AM l álló 
-

KIMUTATÁS 
2012. évi erdei iskola, nyári tábor és vándor tábor 

A pályázati kiírásnak megfeleltek 

Nova, Zuggó köz V.7-V.11. 84 5 420 285 600 

Kisinóc V.7-V.11. 120 5 600 408 OOO 

Királyrét V.21-V.25. 49 5 245 166 600 

Balatonlelle V.21-V.25. 98 5 490 333 200 

Fenyőfő V.21-V.25. 29 5 145 98 600 

Drégelypalánk Vl.4- Vl.8. 28 5 140 95 200 

Parádfürdő Vl.4- Vl.8. 24 5 120 81 600 

Balatonkeresztúr Vl.4- V1.8. 21 5 105 71 400 

Egyházaskozár Vl.4- V1.8. 22 5 11 o 74 800 

Egyházaskozár Vl.4- V1.8. 25 5 125 85 OOO 

Kunbaracs-Makó V.8-V.13. 47 6 282 191 760 

Ausztria, VI.3-V1.9. 17 7 119 80 920 

Magyarkút V.28-VI.1. 13 5 65 44 200 

Zempléni-hegy V.14-V.17. 37 4 148 100 640 

1588 188 786 6 5 348 880 

helyszín Időpont tanu Iók napok összes 680/Ft 

száma száma nap 

Kismaros VI.23-VI.25. 32 3 96 65 280 

Balatonalmádi VI.25-VI.30. 55 6 330 224 400 

Káli-medence VII.2-VII.8. 25 7 175 119 OOO 

Fonyód VIII.25-IX.1. 40 8 320 217 600 

Héreg VIII.5-VII1.11. 22 7 154 104 720 

Debrecen VIII.8-VII1.15. 6 8 48 32 640 

Dinnyés VI.16-VI.21. 30 6 180 122 400 

Dég VIII.13-VIII.19. 58 7 406 276 080 

3. melléklet 

286 OOO 2 138 560 

408 OOO 2 735 200 

167 OOO 1 274 OOO 

333 OOO 2 548 OOO 

99 OOO 754 OOO 

95 OOO 669 200 

82 OOO 470 400 l 

71 OOO 525 ooo: 
75 OOO 549120 

85 OOO 624 OOO 

192 OOO 1 146 250 

81 OOO 477 700 

44 OOO 167 700 

101 OOO 13247501 

5 349 OOO 37 505616 

javasolt tábor 

Ft költsége 

65 OOO 493 800 

224 OOO 1 385 400 

119 OOO 1 200 OOO 

218 OOO 1 320 OOO 

105 OOO 520 OOO 

33 OOO 280 OOO 

122 OOO 693 OOO 

276 OOO 2 077 600 



9. Kroó György AMI álló 

10. Kroó György AMI álló 

11. Kroó György AMI álló 

12. Csodafa óvoda álló 

13. Csodapók óvoda álló 

14. Kékvirág óvoda álló 

15. Zsivaj óvoda álló 

16. KOMPLEX álló 

összesen 

Vándor tábor 
tábor 

Intézmény jellege 

1. Kada Mihály Ál. vándor 

2. Szent László Ál. vándor 
összesen 

KIMUTATÁS 
2012. évi erdei iskola, nyári tábor és vándor tábor 

A pályázati kiírásnak megfeleltek 

Balatonmáriafürdő VI. 22-VI. 24. 16 3 48 32 640 

Sárospatak VII.9-VI1.14. 45 6 270 183 600 

Sárospatak VII.30-VII1.13. 10 15 150 102 OOO 

Monostorapáti VII.2-VII.6. 20 5 100 68 OOO 

Szaknyér VII.22-VI1.27. 33 6 198 134 640 

Kács VI.18-VI.22. 16 5 80 54 400 

Kács VI.18-VI.22. 10 5 50 34 OOO 

Budapest VI.18-VII.30. 32 31 992 439 OOO 

482 159 359 7 2 210400 

helyszín Időpont tanu Iók napok összes képzett 

Pécs, Orfű VI.27-VI1.6. 40 10 400 480 

Hernád VI.26-VI1.2. 20 7 140 168 
60 17 540 648 

3. melléklet 

33 OOO 501 200 

184 OOO 1 569 OOO 

102 OOO 916 500 

68 OOO 486 075 

135 OOO 979 360 

54 OOO 324 720 

34 OOO 196 200 

439 OOO 644 575 

2 211 OOO 13 432 005 

680/Ft javasolt tábor költsége 

326 400 326 OOO 3 720 OOO 

114 240 114 OOO 354 OOO 
440 640 440 OOO 4 074 OOO 



Kimutatás 
2012.évi erdei iskola, nyári tábor 4. melléklet 

A pályázati kiírásnak nem megfeleltek 

Tábor tanulók napok összes tábor 
Intézmény neve tipusa Helyszín Időpont száma száma nap költsége 

1. Harmat Ál erdei isk. Budapest VI.2.VI.6.VI.8. 8 3 24 40000 

2. HarmatÁl erdei isk. Visegrád-Budai hegyek VI.4-VI.8. 9 5 45 90 OOO 
3. HarmatÁl erdei isk. Hűvösvölgy VI.4-VI.8. 53 5 265 281 500 
4. HarmatÁl erdei isk. Budapest VI.2.VI.5-8. 27 5 135 199 800 
5. Kertvárosi Ál. álló Budapest VI.25-VI.29. 30 5 150 337 800 
6. Kertvárosi Ál. álló Budapest VI.18-VI.22. 25 5 125 55 OOO 
7. Kertvárosi Ál. álló Budapest IX.10-IX.14. 290 5 1450 129 500 

8. Széchenyi l. Ál. álló Budapest VI.25-VI.29. 15 5 75 409 930 
összesen 457 38 226 9 1 543 530 
---- ----



5. melléklet 

A beérkezett 64 pályázat előlapjai 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által, 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra vonatkozó törzsadatok: 

A pályázatot benyújtó szervezet Kőbányai Komplex Óvoda, Altalános Iskola, 
neve: Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 

Szakszolgáltató Kö~ont 
A erdei iskolafnyári tábor Erdei iskola 
megnevezése, akkreditációs száma: 
A pályázó címe, elérhetősége: ll 07 Budapest Gém u. 5-7. 

Pályázati programért felelős Nagy Zoltán igazgató 
személy (a szervezet képviselője): 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és Némethné Varga Ibolya DÖK segítő tanár 
beosztása: 
Munkahelyi telefonszáma: 06 l 267 76 91 

E-mail címe: gem@kom:glexaltisk.axelero.net 

Pályázó adószáma: 16909836-1-42 

Pályázó bankszámla vezetője: OTP 

Pályázó bankszámlaszáma: 11784009-16909836 

Pályázó intézményi formája Nevelési-oktatási intézmény 
(közoktatási, stb.): 

Az erdei iskola/nyári tábor tervezett időpontj a: 2012. május 14- 17. 
Az erdei iskola/nyári tábor tervezett helyszíne: Zempléni-hegység, 

Sátoraljaújhely, Széphalom 
A programban részt vevő gyermekek száma: 37 
A programban részt vevő pedagógusok száma: 8 
A programban részt vevő egyéb szakemberek száma: 2 (gyógypedagógiai asszisztens) 

l (autóbuszvezető) 
A programban részt vevő gyermekek életkora 6-18 éves 37 fő 
(-tól, -ig): 

/ 
/ 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által, 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz 

· PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra vonatkozó törzsadatok: 

A pályázatot benyújtó szervezet Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, 
neve: Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 

Szakszolg_áltató Központ 
A erdei iskola/nyári tábor Nyári tábor 
megnevezése, akkreditációs száma: 
A pályázó címe, elérhetősége: ll 07 Budapest Gém u. 5-7. 

Pályázati programért felelős Nagy Zoltán igazgató 
személy (a szervezet képviselője): 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és Némethné Varga Ibolya DÖK segítő tanár 
beosztása: 
Munkahelyi telefonszáma: 06 l 267 76 91 

E-mail címe: gem@komnlexaltisk.axelero.net 

Pályázó adószáma: 16909836-1-42 

Pályázó bankszámla vezetője: OTP 

Pályázó bankszámlaszáma: 11784009-16909836 

Pályázó intézményi formája Nevelési-oktatási intézmény 
(közoktatási, stb.): 

Az erdei iskolainyári tábor tervezett időpontj a: 2012. június 18- 2012. július 30. 
. Az erdei iskolainyári tábor tervezett helyszíne: 

ramban részt vevő gyermekek száma: 

A programban részt vevő gyermekek életkora 
-tól, -i : 

Komplex Altalános Iskola udvara 
és kertje 
32 
4 
4 
5-18 év 32 fő 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által, 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra vonatkozó törzsada tok: 

A pályázatot benyújtó szervezet l l ' 
! 

l ~k A A 

neve: C-j C'-''Y ; ... , C~ {_7\ 

Aerdei iskolainyári tábor 
Fvc~· t..\kl<; megnevezése, akkreditációs száma: ú. j':; eJ~ 4~ r rY~6 e.._ 

A pályázó címe, elérhetősége: /1-10~ rs~~-- -t 
1--1 Ci.A. """.:d (A ~ R-

Pályázati programért felelős v l Idd:.; személy (a szervezet képviselője): , G\ vc,~ 

A kapcsolattartó ügyintéző neve és ·" l f e_~L~ 
.i -ic\1'\CI:-beosztása: ~.c,c...l~ z.~.~, 

Munkahelyi telefonszáma: lG? O -l R t 1 
E-mail címe: ~A 1:2 11 Al .?g' e 1- o"' l i 1\e 1'\ tA -
Pályázó adószáma: ~(;CJ O ej ~ci 2. - z"._f4t 2. 

Pályázó bankszámla vezetője: OTP l'>tMVIC 
Pályázó bankszámlaszáma: 

OT P f)Af\Jit er /1-11~1-rooCJ -1C-~Il 

Pályázó intézményi formája 
;)."'L~. l~ k_. (közoktatási, stb.): 

Az erdei iskola/nyári tábor tervezett időpontj a: 2. .t:) l L. v l. _i:t- ~ 
Az erdei iskola/nyári tábor tervezett helyszíne: (' Q :hD i . J-c. ~· :J c"" . o~ . ,.._ ""'- Ci. v , a " c ~ 

A programban részt vevő gyermekek száma: 4-2 
A programban részt vevő pedagógusok száma: i-

..,:l 

A programban részt vevő egyéb szakemberek száma: -
A programban részt vevő gyermekek életkora 
(-tól, -ig): 

lJ '-t éves: 2.1 fő 
ll-j éves: Z 1 fő 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által, 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra vonatkozó törzsada tok: 

A pályázatot benyújtó szervezet KÓBÁNYAI HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLA 
neve: 
A erdei iskola/nyári tábor TATA 
megnevezése, akkreditációs száma: 
A pályázó címe, elérhetősége: 1104 BUDAPEST, HARMAT U.88. 

Pályázati programért felelős VARGAILDIKO 
személy (a szervezet képviselője): 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és AYOUB JULIANNA 
beosztása: 
Munkahelyi telefonszáma: 260-1817 

E-mail címe: }1ARMAT88@T-ONLINE.HU 

Pályázó adószáma: 16909692-2-42 

Pályázó bankszámla vezetője: OTPBANK RT. 

Pályázó bankszámlaszáma: 11784009-16909692 

Pályázó intézményi formája ALTALANOS ISKOLA 
(közoktatási, stb.): 

Az erdei iskola/nyári tábor tervezett időpont' a: 2012.06.04-06.08. 
Az erdei iskola/nyári tábor tervezett helyszíne: TATA ÖREG-TO CLUB HOTEL 

ÉS IFJÚSÁGI TÁBOR 
2890 TATA, FÁKLYA U.4. 
27 
2 

A programban részt vevő gyermekek életkora 
-tól, -i ): 

ll éves: _6_ fő, 
12 éves: _17 _fő, 13 ÉVES 4 FŐ 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által, 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázó ra, vonatkozó törzsadatok: 

A pályázatot benyújtó szervezet Kőbányai Harmat Általános Iskola 
neve: 
A erdei iskola/nyári tábor "Miskolctapolca-Lillafüred " 
megnevezése, akkreditációs száma: 
A pályázó címe, elérhetősége: ll 04 Budapest Hannat u. 88. 

Pályázati programért felelős Varga Ildikó 
személy (a szervezet képviselője): 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és Szabóné Valkony Mária 
beosztása: 
Munkahelyi telefonszáma: 061-260-1817 

E-mail címe: harmat88@t-online.hu 

Pályázó adószáma: 16909692-2-42 

Pályázó bankszámla vezetője: OTPBANK RT. 

Pályázó bankszámlaszáma: 11784009-16909692 

Pályázó intézményi formája Általános iskola 
(közoktatási, stb.): 

Az erdei iskolainyári tábor tervezett időpontja: 2012. 06. 04 -06.08 
Az erdei iskolainyári tábor tervezett helyszíne: Miskolctapolca-Lillafüred 

A programban részt vevő gyermekek száma: 19 
A programban részt vevő pedagógusok száma: l 
A programban részt vevő egyéb szakemberek száma: l 
A programban részt vevő gyermekek életkora 13-14 
(-tól, -ig): 
13-14éves: - 19 - fő 

···~ 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által, 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra Yonatkozó törzsadatok: 

A pályázatot benyújtó szervezet 
neve: Kőbányai Harmat Általános Iskola 
A erdei iskola/nyári tábor 
megnevezése, akkreditációs száma: Balatonfűzfői erdei iskola 
A pályázó címe, elérhetősége: Kőbányai Harmat Általános Iskola 

1104. Budap_est, Harmat utca 88. 
Pályázati programért felelős 
személy (a szervezet képviselője): Varga Ildikó 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és 
beosztása: Benkőné Szilveszter Éva 
Munkahelyi telefonszáma: 260-1817 

E-mail címe: harmat 8 8@t -online.hu 

Pályázó adószáma: 16909692-2-42 

Pályázó bankszámla vezetője: OTPBANK RT 

Pályázó bankszámlaszáma: 11784009-16909692 

Pályázó intézményi formája Általános iskola 
(közoktatási, stb.): 

Az erdei iskolainyári tábor tervezett időpontj a: 2012. 06. 04.-06. 08. 
Az erdei iskolainyári tábor tervezett helyszíne: Balatonfűzfő, Veronika Panzió 

A programban részt vevő gyermekek száma: 27 fő 
A programban részt vevő peda_gógusok száma: 2 fő 
A programban részt vevő egyéb szakemberek száma: -
A programban részt vevő gyermekek életkora 8. osztályosok 13-15 évesek 
{-tól, -ig): 
15 éves: 3 fő 
14 éves: 15 fő 
13 éves: 8 fő 



2012 APR 1 i, , , [{/J_r:JCCf5:1ll!loh ~{ (p 'Z , , ·1 · kn Iktatoszam: .. j:" .. ..... ~ ~ ... !. ~ :;.. : .... ;-,!.: . . . . a yaztato to fl l/ 

PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által, 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra ·vonatkozó törzsada tok: 

A pályázatot benyújtó szervezet 
neve: 
A erdei iskolafnyári tábor 
megnevezése, akkreditációs száma: 
A pályázó címe, elérhetősége: 

Pályázati programért felelős 
személy (a szervezet k~viselője): 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és 
beosztása: 
Munkahelyi telefonszáma: 

E-mail címe: 

Pályázó adószáma: 

Pályázó bankszámla vezetője: 

Pályázó bankszámlaszáma: 

Pályázó intézményi formája 
(közoktatási, stb.): 

Vttrga 

Az erdei iskola/nyári tábor tervezett idő onf a: 
Az erdei iskola/nyári tábor tervezett helyszíne: 

A programban részt vevő gyermekek életkora 
(-tól, -i ): 

fő 

fő 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által, 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra vonatkozó törzsadatok: 

A pályázatot benyújtó szervezet i< ((b ( > l-brrr? cd 1/1-J. hl. . neve: O ornvtOlt 
Aerdei iskolafnyári tábor nhO{l-(Oif<Dkl f/dtz1 f::_r ol et" Isk o/o, 
megnevezése, akkreditációs száma: 2 .21. . loOG 
A pályázó címe, elérbetősége: /)_;b. HOlrVY10!1 fl/l. Isi< 

tft(QÍf 'Eh. "tbr~oif u. Ji. :Z-GO-A~~11 
Pályázati programért felelős 

Verrc:tOt /loltk~ személy (a szervezet képviselője}: 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és 

JJ/ CiD Ltf?"rt1 6-. U od dre .fp,ih·ef/ 0 -/ern;f~ beosztása: 
Munkahelyi telefonszáma: l l 

!2- Co-1~-17-
E-mail címe: 

bCTrfvtod J! 1M -1-{)r>/inrc. h rA 

Pályázó adószáma: 
~ 

AG'J OSG"<JZ-2-4-Z 
Pályázó bankszámla vezetője: oTP r:Ee>thk.. !<T 
Pályázó bankszámlaszáma: 

A A1 g 4- OOCJ - A6'~Qg(;q2 
Pályázó intézményi formája 
(közoktatási, stb.): d 1-/ Cl fc~,~ o s /sk ol o, 

Az erdei iskola/nyári tábor tervezett időpontj a: '2o 12. J~V?/U_S 11_-1_ 
Az erdei iskola/nyári tábor tervezett helyszíne: l 

Cio_g_ dcs 
A programban részt vevő gyermekek száma: :sx 
A programban részt vevő pedagógusok száma: 4 
A programban részt vevő egyéb szakemberek száma: 3 
A programban részt vevő gyermekek életkora 
(-tól, -ig): 1 O- 42 

40 éves:~ fő 
;(Á éves:2 fő 

12 r 2 /!;' e ve\ 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által, 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra. vonatkozó törzsada tok: 

A pályázatot benyújtó szervezet Kőbányai Harmat Általános Iskola 
neve: 
A erdei iskola/nyári tábor Ceglédiürdői Diáktábor 
megnevezése, akkreditációs száma: 
A pályázó címe, elérhetősége: ll 04 Budapest, Harmat u. 88. 

Pályázati programért felelős Varga Ildikó 
személy (a szervezet képviselője): 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és Besenyi Margit 
beosztása: 
Munkahelyi telefonszáma: 260-1817 

E-mail címe: harmat88@t -online.hu 

Pályázó adószáma: 16909692-2-42 

Pályázó bankszámla vezetője: OTPBank Rt. 

Pályázó bankszámlaszáma: 11784009-16909692 

Pályázó intézményi formája Altalános Iskola 
(közoktatási, stb.): 

Az erdei iskolainyári tábor tervezett idő_p_ontja: 2012.06.04-2012.06.06. 
Az erdei iskolafnyári tábor tervezett helyszíne: Ceglédfürdői Erdei iskola 

A programban részt vevő gyermekek száma: 36 
A programban részt vevő pedagógusok száma: 3 
A programban részt vevő egyéb szakemberek száma: -
A programban részt vevő gyermekek életkora 
(-tól, -ig): 
12 éves: 28 fő 
ll éves: 8 fő 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által, 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatásárakiírt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra vonatkozó törzsada tok: 

A pályázatot benyújtó szervezet KŐBÁNYAI HARMAT ÁLTALANOS ISKOLA 
neve: 
A erdei iskola/nyári tábor "A NAPFÉNY TAVA" VELENCEI ERDEI 
megnevezése, akkreditációs száma: ISKOLA 
A pályázó címe, elérhetősége: 1104 BUDAPEST HARMAT U. 88. 

Pályázati programért felelős VARGAILDIKO 
személy (a szervezet képviselője): 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és MATRAINE BORBEL Y LIVIA 
beosztása: TANÍTÓ 
Munkahelyi telefonszáma: 260-1817 

E-mail címe: harmat 8 8@t-online.hu 

Pályázó adószáma: 16909692-2-42 

Pályázó bankszámla vezetője: OTPBANK RT. 

Pályázó bankszámlaszáma: 11784009-16909692 

Pályázó intézményi formája ÁLTALANOS ISKOLA 
(közoktatási, stb.): 

Az erdei iskolafnyári tábor tervezett időpontj a: 2012.06.03-06.07. 
Az erdei iskolafnyári tábor tervezett helyszíne: VELENCE 

A programban részt vevő gyermekek száma: 30 FO 
A programban részt vevő pedagógusok száma: 3 FO 
A programban részt vevő egyéb szakemberek száma: 3 FO 
A programban részt vevő gyermekek életkora 7-8 EVES 
(-tól, -ig): 

éves: - fő 

éves: fő 

/o. 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által, 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra vonatkozó törzsada tok: 

A pályázatot benyújtó szervezet l 

~Aus; tn t{A~ltAT ÁJ--:-Vt-~:; neve: 
Aerdei iskolafnyári tábor g, Q'p_ Z-S o (!..H r !::= (2DG l 1~. 

me2Qevezése, akkreditációs száma: 
A pályázó címe, elérhetősége: ~1A Olt- 1, l-IDA7c::~ t-(Ae_HA-:1 (), 

Pályázati programért felelős ( 

\_/1\1'- 'A \.~l)\ lc--D 
személy (a szervezet képviselője): 

l \) 

A kapcsolattartó ügyintéző neve és 
/tu 77\J--ue cL( ss df2'fl/~ beosztása: 

Munkahelyi telefonszáma: J_f,o ___ - l&~- ('f 

E-mail címe: Vtcu·-PlLíL-X i/.2 Qt- -o ~t_ l (u_e ·lLl-L 

Pályázó adószáma: )0 go_50'02- - )_ - lr)_J 

Pályázó bankszámla vezetője: oT'P J:, n ~J L 0,-,-
h./1 ' 

Pályázó bankszámlaszáma: 
;Irt g~~ 00(1 -l 6~00 ,5 G ,0 J-J 

Pályázó intézményi formája 
A\"-TA .l-/\ 110 O<; t-< to J-n (közoktatási, stb.): 

Az erdei iskola/nyári tábor tervezett időpont" a: 
Az erdei iskola/nyári tábor tervezett helyszíne: 

A programban részt vevő gyermekek életkora 
(-tól, -i ): 

A () éves: :.Lf fő 
;/It éves: vlJfő 

rs~ 

gg, 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által, 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz 
, , . , , 

P ALY AZATI KATEGORIA KODJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra vonatkozó törzsadatok: 

A pály~atot benyújtó szervezet H A-AhA T A' LT A L A,'l\ttn I.SkoLA 
neve: 
A erdei iskolainyári tábor EÚ:!EP.. lis A !W t< t'-
me2D.evezése, akkreditációs száma: 
A pályázó címe, elérhetősége: 44 0L, /3 UTJA fES./ NfiRhA l v. 88. 

Pályázati programért felelős VA~~A ILJ:Jtt<o 
személy (a szervezet képviselője): 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és lJ 11\J c 2 1::- G, A 1 t~--o R 
beosztása: 
Munkahelyi telefonszáma: :2 6 o ..:... A81't 

·E-mail címe: R ll R flu(l g 8 @ T- ON L !NL-, li U 

Pályázó adószáma: 16 SD S {; S.Z - 2 - ~2 
P~ázó bankszámla vezetője: OIP 64 Nk AT 
Pályázó bankszámlaszáma: 41 t- 8~ o o 3 - 1b 3o B 6 3.2 
Pályázó intézményi formája l l 

ISL<.pLA (közoktatási, stb.): ALTALANOS 

Az erdei iskola/nyári tábor tervezett időpontja: :l. O Al, 06. O'; -o_~.~ 
Az erdei iskola/nyári tábor tervezett helyszíne: /3 G, E P. sz EN 7 He (.;)lit DJ 

Lt ... .otl iGrtú-1-] ({Jot?:>ó 7ÉA "i)· 
A prouarnban részt vevő gyermekek száma: 1/0. 
A prouarnban részt vevő pedagógusok száma: 2 
A prouarnban részt vevő egyéb szakemberek száma: -
A programban részt vevő gyermekek életkora 
(-tól, -ig): 

1.2 éves: !1..0 fő 
-13 éves: Í fő 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által, 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra vonatkozó törzsadatok: 

A pályázatot benyújtó szervezet lL-DU . ~ ~~~~ 
neve: ~ 
Aerdei iskolafnyári tábor t sz ~ ~)?~ e.-, 

megnevezése, akkreditációs száma: j~· TI S~y.:b~h-r 

A pályázó címe, elérhetősége: A~6'4 B~- ~ O-· JJ. T J....·. 
).._&:) - H' ff 

Pályázati programért felelős 
Vo....~ 1~~ személy (a szervezet képviselő.ie): 

A kapcsolattartó ügyintéző neve és 
r~ ~~ t-~~ beosztása: 

Munkahelyi telefonszáma: 2-Go - ~& 4t-
E-mail címe: "r-~~oó_,Bt ~h..L>-..!:1:-L ~ 

fjO i'--· e...-rl~ @_Vlp~ . 

Pályázó adószáma: 
~G j 03 b3 2. - 2- -- 4~ 

Pályázó bankszámla vezetője: OT'P $~ 
Pályázó bankszámlaszáma: A~=t-g4oo~ - ~6'9036~1.. 
Pályázó intézményi formája 

dJ.h~-~ ~ (közoktatási, stb.): 

Az erdei iskola/nyári tábor tervezett időpontj a: ?-o..( 2.... ~~V--? 4-0. 
Az erdei iskola/nyári tábor tervezett helyszíne: S~brr ~ · ~ ~2-- OlY!_ 
A prouarnban részt vevő gyermekek száma: :L 3 
A programban részt vevő pedagó~sok száma: 2..-
A programban részt vevő egyéb szakemberek száma: -
A programban részt vevő gyermekek életkora 

i-I!Jf..-J~ (-tól, -ig): 3~ ~o 

3 éves: 19 fő 
40 éves: """"J; fő 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által, 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra vonatkozó törzsadatok: 

A pályázatot benyújtó szervezet ltblo,ij,_,y,__,; ~~~~~ ~lt_ lt>l_ neve: 
L 

Aerdei iskola/nyári tábor ~f·~~;:wJ#? {(fl'Y~~.~~ 
mef!llevezése, akkreditációs száma: c ~ -&.l~ i()~ -

A pályázó címe, elérhetősége: u- {S8 
/ 

~~OL\ ~· 1--\as-I'V'~ 

Pályázati programért felelős './_ \Idill személy (a szervezet képviselője): 'C4"g'CA_ 

A kapcsolattartó ügyintéző neve és c ho'r<\0-- ke~\(\ l 052 ta! j ~ö \t_ beosztása: 
Munkahelyi telefonszáma: .2E.'O- ·V5 1 1-

E-mail címe: ~---1Pri6'2 ® 1-0A\\n-e. -\A '-1 

Pályázó adószáma: '\ G ~o 8 6 G l- 2 -\.!-'L 

Pályázó bankszámla vezetője: on~ \YttJ'L AL.-l -

Pályázó bankszámlaszáma: 1\1\ +-€it-Do '3- i 6 sog6\J 2 

Pályázó intézményi formája i~ 1. 
IS\.:.ü LIT (közoktatási, stb.): A Ll l\ \..""\;~S 

Az erdei iskolainyári tábor tervezett idő ontja: 
Az erdei iskolainyári tábor tervezett helyszíne: 

8 

A programban részt vevő gyermekek életkora 
-tól, -i 

M éves:s._ fő 
.fl-e éves: 2;, fő 

/J;_ 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által, 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra vonatkozó törzsadatok: 

A pályázatot benyújtó szervezet l 

HA WAT Al-.TALAtvOS, \St_OLA neve: 
A erdei iskolafnyári tábor 
megnevezése, akkreditációs száma: 
A pályázó címe, elérhetősége: ,HOJ-t '":BUOA-1/E~), \-\AI2JiAI LA. ~R, 

Pályázati programért felelős \JAQG~ \LD\ ILO 
személy (a szervezet képviselője): 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és \ ( 

\(WA(:;, \LD~\LO 
beosztása: 
Munkahelyi telefonszáma: 2W- {8{ -=t 
E-mail címe: ~AQ_HAT ~8§\-0Wl..llJ.E- • \-\U 

Pályázó adószáma: 
ti G 30 CjG :!L-~ -L/L 

v 

Pályázó bankszámla vezetője: DT'P ~l--5\( \L\ 
Pályázó bankszámlaszáma: ~r=fgl--c OJf-.i _ -16 ~ ~G(f~ 

Pályázó intézményi formája ALTALA \.50~ l .S.ILOL/-\ (közoktatási, stb.): 

Az erdei iskola/nyári tábor tervezett időpontj a: 
Az erdei iskola/nyári tábor tervezett helyszíne: 

A programban részt vevő gyermekek életkora 
-tól, -i 

_ _,_A'"'.:-'-- éves: 2_ fő 4 3 ?!.Jt-5. : ·~ .ps 
~ éves: _A_ fő 

/5 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által, 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra vonatkozó törzsadatok: 

A pály~atot benyújtó szervezet r 
l 

WA1ZMA! ALT~ l ~IL._ 
l 

! neve: i - . 

A erdei iskolafnyári tábor 
i=_ Q PEl IS~OLA megnevezése, akkreditációs száma: l 

A pályázó címe, elérhetősége: 
A104 1?..p. lia r ma t- &8, U-

Pályázati programért felelős i l 

Jlolc.ILo szemé!!_(_ a szervezet képviselői~: 'i Vovao. 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és J ! \ ' 

JA'tJOsf-JALHI -. 1 AHA~ . -laVlt fo beosztása: 
Munkahelyi telefonszáma: 26'0 .~ Ag-· A'+ 

·E-mail címe: 
ha(maf gg fi! i -o vdi VJq__. hu 

Pályázó adószáma: 
~ 

;16.909692 -2 -4!2 
Pályázó bankszámla vezetője: O'T1' ?.>ANt!.. 1ZT 
Pályázó bankszámlaszáma: 

A1'1-gLto09- .1G30369Z 
Pályázó intézményi formája l 

(közoktatási, stb.): ALT. /St, 

Az erdei iskola/nyári tábor tervezett időpontja: 
Az erdei iskola/nyári tábor tervezett helyszíne: 

A 
.A 

A 

_ _.__éves: .i3 fő 
éves:_fó 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által, 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra ·vonatkozó törzsadatok 

A pályázatot benyújtó szervezet KŐBÁNYAI HARMAT ALTALÁNOS ISKOLA 
neve: 
A erdei iskola/nyári tábor BUDAPEST 
megnevezése, akkreditációs száma: "MESTERSÉGÜNK CÍMERE" 
A pályázó címe, elérhetősége: ll 04 BUDAPEST, HARMAT U. 88. 

Pályázati programért felelős VARGA ILDIKO 
személy (a szervezet képviselője): 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és TOTHNE BUS KRISZTINA 
beosztása: DR. RAFFAYGÉZÁNÉ 
Munkahelyi telefonszáma: 260-1817 

E-mail címe: HARMAT88@T-ONLINE.HU 

Pályázó adószáma: 16909692-2-42 

Pályázó bankszámla vezetője: OTPBANK RT. 

Pályázó bankszámlaszáma: 11784009-16909692 

Pályázó intézményi formája ÁLTALÁNOS ISKOLA 
(közoktatási, stb.): 

Az erdei iskolainyári tábor tervezett időpontj a: 2012. 06.02. és 06.05-06.08. 
Az erdei iskolainyári tábor tervezett helyszíne: 

A programban részt vevő gyermekek életkora 
(-tól, -ig): 
13- 14 éves 

BUDAPEST 

27 fő 
2 fő 
10 fő 

27 fő 

fl 



PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz 

P ÁL Y ÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra vonatkozó törzsadatok: 
u:a .. h~.,~· .:• • y ' , .l' 

A pályázatot benyújtó szervezet 
. ~ ~ 

Általános Iskola 
neve: Cím: ll 05 Budapest, X. Szent László tér I. 

Telefon 260-6558, 260-6597 

Az erdei iskola/nyári tábor DRÉGELYPALÁNK 
megnevezése, akkreditációs száma: LIBÁRDY SZÁLLÁSHELY ÉS ERDEI ISKOLA 
A pályázó címe, elérhetősége: 3.z 

Pályázati programért felelős PANDULA ILDIKOMARIA 
személy (a szervezet képviselője): 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és P ANDULA ILDIKÓ MARIA- osztályfőnök 
beosztása: 
Munkahelyi telefonszáma: 06/1-260-6558 

E-mail címe: iskola@szentlaszlo1.hu 

Pályázó adószáma: 16909771-2-42 

Pályázó bankszámla vezetője: OTP 

Pályázó bankszámlaszáma: 11784009-16909771 

Pályázó intézményi formája: ALTALÁNOS ISKOLA 

Az erdei iskola/nyári tábor tervezett időpontj a: 2012. június 4-8. 

Az erdei iskola/nyári tábor tervezett helyszíne: DRÉGELYPALANK 
alánk Fő út 35. 

A programban részt vevő gyermekek száma: 
A rograniban részt vevő pedagógusok száma: 
A programban részt vevő egyéb szakemberek száma: 
A programban részt vevő gyermekek életkora: 9 éves: 28 fő 

A pályázó részesült-e a pályázat leadásának évében más önkormányzati támogatásban? 
(röviden) 
NEM 

l 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által, 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására Itiírt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra vonatkozó törzsadatok 

l A pályázatot benyújtó súrvezet 
1 neve: 

k: ''b \ . O&~Mj~ ~- L ci sz_\ 6 l 
A H: .. tsk.o\é\ 

A erdei iskola/nyári tábor \L~\~M- ...,~·r . Eg-~e~IV:: ·para:~trdl) 

megnevezése, akkreditációs száma: A~ ~kk\-~ t.;;}cib J,::o\\fa\Mátb::a..'A. "~-
A pályázó címe, elérhetőség e: t~() 5 er . \ ";t.;t r...~-\'~ !::>· , - u.<:~ r A. 

Pályázati programért felelős 
~ds HoL.:."'=b 

személy (a szervezet képviselője): 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és ~\ H~'cb - 0~l_~j{ÖM~ 
beosztása: 

11\.~S. 

Munkahelyi telefonszáina: t .L' as---B . - · - . bO- · ::i . . 

E-mail címe: 
isko\.a@ ~.z~t.d:tas2-\ o A. ~ 

Pályázó adószáma: 
~G909:t:?A-2- .lrL 

Pályázó bankszámla vezetője: OTP 
' 

Pályázó bankszámlaszáma: AJ. ::{;g){oog- AG'Jo<a;f-P. 

Pályázó intézményi formája l . i \.&k.o\a 
(közoktatási, stb.): 

A\~ l ;:l v...ö~ 

Az erdei iskolainyári tábor tervezett időpontj a: 2r.,u • i . l-t- 6. ......__." .. , \ VI. \.\.A. \.íL S,, 

Az erdei iskolainyári tábor tervezett helyszíne: 
-! 2-r:-....-· n :. rn .:icA0 ~ 

A programban részt vevő gyermekek száma: 
r ,. 

;Lt4 +.6 
á programban részt vevő pedagógusok száma: ~J"' ·r-c 
A programban részt vevő egyéb szakemberek száma: ~~ 

A programban részt vevő gyermekek életkora 
~o-AA 

\ . \ 

(-tól, -ig): e_ v LS, é!<.. 

J. o éves: ,{G fő 
AA éves: ~fő 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra vonatkozó törzsadatok: 

A pályázatot benyújtó szervezet Kőbányai Szent László Altalános Iskola 
neve: 

Az erdei iskola/nyári tábor Erdei iskola, Balatonkeresztúr 
megnevezése, akkreditációs száma: 
A pályázó címe, elérhetősége: 6.a 

Pályázati programért felelős Erdeiné Krobák Edit 
személy (a szervezet képviselője): 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és Erdeiné Krobák Edit - osztályfőnök 
beosztása: 
Munkahelyi telefonszáma: 06/1-260-6558 

E-mail címe: krobak.edit@szentlaszlol.hu 

Pályázó adószáma: 16909771-2-42 

Pályázó bankszámla vezetője: OTP 

Pályázó bankszámlaszáma: 11784009-16909771 

Pályázó intézményi formája: ALTALÁNOS ISKOLA 

Az erdei iskolainyári tábor tervezett időpontj a: 2012. június 4-8. 

Az erdei iskolainyári tábor tervezett helyszíne: 8648 Balatonkeresztúr, Ady 
Endre u. 28. 
Fekete Macska Panzió 

A programban részt vevő gyermekek száma: 21 
A programban részt vevő pedagógusok száma: 2 
A programban részt vevő egyéb szakemberek száma: o 
A programban részt vevő gyermekek életkora: 12 éves: 3 fő 

13 éves: 15 fő 
14 éves: 2 fő 
15 éves: l fő 

l 
.l o 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra vonatkozó törzsadatok: 
Kőbányai Szent lf ászió "-' ~ 

A pályázatot benyújtó szervezet Altalános Iskola 

neve: c::T,: j ~~fc~~-~i~z:~~~tfl~~~i~~:;ó té~ L 

Az erdei iskolainyári tábor Szuppi Ifjúsági szálló, Erdei iskola és Lovasudvar 
megnevezése, akkreditációs száma: DD000092p 
A pályázó címe, elérhetősége: 6. t 

Pályázati programért felelős HÓDOSI ANDREA 
-személy (a szervezet képviselője): 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és GALAJDÁNÉ PETRÓ ZSUZSA- osztályfőnök 
beosztása: 
Munkahelyi telefonszáma: 06/1-260-6558 

E-mail címe: galajdanepetrozsuzsa@gmail.com 
iskola@szenthiszlol.hu · -

Pályázó adószáma: 16909771-2-42 

Pályázó bankszámla vezetője: OTP 

Pályázó bankszámlaszáma: 11784009-16909771 

Pályázó intézményi formája: ÁLTALÁNOS ISKOLA 

Az erdei iskolafnyári tábor tervezett időpontja: 2012. június 4-8. 

Az erdei iskolá/nyári tábor tervezett helyszíne: Egyházaskozár, Béke u.l9. 
734 7 

_ A programban részt vevő _gyermekek száma: 22 
A programban részt vevő _pedagógusok száma: 2 
A programban részt vevő egyéb szakemberek száma: -
A programban részt vevő gyermekek életkora: 12 éves: 22 fő 
A pályázó részesült-e a pályázat leadásának évében más önkormányzati támogatásban? 
(röviden) 
NEM -

l 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által 

az erdei iskolák és nyári táborok működésénék 2012. évi támogat~sára kiírt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATE.GÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra vonatkozó törzsadatok: 

A pályázatot benyújtó szervezet Kőbányai Szent László. 
neve: Általános Iskola 

Cím: ll 05 Budapest, X. Szem László tér L 
-r. ~ _ "\·r ' · ·,c{! '"lffi_ ~ .;:_{_\_'1 

Az erdei iskola/nyári tábor Szuppi Ifjlisági-szálló; ''Evrdei iskola és Lovasudvar 
me~nevezése, akkreditációs száma: DD000092p 
A pályázó címe, elérhetősége: 7.a 

Pályázati programért felelős GALAJDÁNÉPETRÓ ZSUZSA 
személy (a szervezet képviselője): 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és GALAJDÁNÉ PETRÓ ZSUZSA - osztályfőnök 
beosztása: 
Munkahelyi telefonszáma: 06/1-260-6558 

E-mail címe: g ala jdanepetrozsuzsa@gmail.com 
iskola~szentlaszlol.hu 

Pályázó adószáma: 16909771-2-42 

Pályázó bankszámla vezetője: OTP 

Pályázó bankszámlaszáma: 11784009-16909771 

Pályázó intézményi formája: ÁL T ALÁNOS ISKOLA 

Az erdei iskolafnyári tábor tervezett időpontja: 2012. június 4-8. 

Az erdei iskolafnyári tábor tervezett helyszíne: Egyházaskozár, Béke u.19. 
734 7 
25 
2 

A rogramban részt vevő gyermekek életkora: 13 éves: 25 fő 
A pályázó részesült-e a pályázat leadásának évében más önkqrmányzati támogatásban? 
(röviden) · 
NEM 

l 
(/'/ 

..:..::....- ..:.:._ 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra vonatkozó törzsadatok: 

A pályázatot benyújtó szervezet n.ou_anya1 ~zent Laszló 
AltaJános Iskola neve: Cím: 1105 Budapest, X. Szent László tér l. 

Telefon: 260-6558. 260-6597 

Az erdei iskola/nyári tábor Kunbaracs - Gyermeküdülő és Turistaszálló 
megnevezése, akkreditációs száma: Erdei Iskola, Reg. szám: DA060070 
A pályázó címe, elérhetősége: Harmónia Gyermekkar 

Pályázati programért felelős Hajsrekker Krisztina 
személy (a szervezet képviselője): 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és Hajsrekker Krisztina - kórusvezető 
beosztása: 
Munkahelyi telefonszáma: 06/1-260-6558 

E-mail címe: iskola@szentlaszlo1.hu 
.. 

Pályázó adószáma: 16909771-2-42 

Pályázó bankszámla vezetője: OTP 

Pályázó bankszámlaszáma: 11784009-16909771 

Pályázó intézményi formája: ÁLTALÁNOS ISKOLA 

Az erdei iskolaJnyári tábor tervezett időpontj a: 2012. május 8-13. 

Az erdei iskolaJnyári tábor tervezett helyszíne: Kunbaracs - Makó 

A programban részt vevő gyermekek száma: 47 
A programban részt vevő pedagógusok száma: 3 
A programban részt vevő egyéb szakemberek száma: 2 
A programban részt vevő gyermekek életkora: 11-14 éves 

A pályázó részesült-e a pályázat leadásának évében más önkormányzati támogatásban? 
(röviden) 
NEM 

l 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által, 

az erdei iskolák és nvári táborok működésének 2012. évi támogatására Itiírt pálvázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-l. 

A Pályázóra vonatkozó törzsada tok: 

~ " ., ,,; ;"·"'"' -~ d.ro a 
A pályázatot benyújtó szervezet 

1
"'"'":-·- • v c " t László tér t 

Cím: 1t~;(e~~~~;~af~~~6~\f;',
7

i;,o.6597 neve: 
A erdei iskola/nyári tábor '1l;;AJlfO {j/ 

• • •• 1/ 
L/ÖULó 

megnevezése, akkreditációs száma: 
A pályázó címe, elérhetősége: Ji.éL~T 

. l 
1--A1~o tl'<..T ltufAJOJ /J tc:.o LIT-

. 

Pályázati programért felelős €1UJéLY éDtT ÉJ T fl-81 A
1áolll-

személy (a szervezet képviselője): 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és éil.öet..:-t EDIT e .J 7 fl B! ,q'&<; TA-
beosztása: o íl..TrkYrlf iJö 145 ~ 
Munkahelyi telefÓnszáma: 

Obil- 2..&0-IDS'SJ' -- - -- . 

E-mail címe: 
i.f0:;1 Ct @ 1 l.f..(.f/ Cin../I'J /. A~ 

Pályázó adószáma: ' 

J r;; 9o 9 r-:fl- .2. -It :L .. 

Pályázó bankszámla vezetője: oTP 
Pályázó bankszámlaszáma: 

'1'1--.fJr o o 9~ 're 9 o fJ 1-1-1 
Pályázó intézményi formája 

f+LnJ...ÁA.JOJ (közoktatási, stb.): IJIL()(.fi 

Az erdei iskola/nyárj tábor tervezett időpontj a: 1..DJ2. · ff~f:r· 2...J -ITU Cr·)· 
. Az erdei iskola!p.xári táb.D.r tervezett helyszíne: 

A prouramban részt vevő egyéb szakemberek száma:. 
A programban részt vevő gyermekek életkora 
-tól, -i ): 
'4-f éves: _J_ fő 3 -!O Ell €-J : J~ 

.u- l 'L- éves: n_ fő 

1+0 

l 
-:t--~ ev&~ : 15 

J/-n.ivel :o. .. 
9-to ~uG-J·. 

i(~ 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület ~őbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz 

. PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra vonatkozó törzsadatok: 
Kőhánval ~zem: L 1 

A pályázatot IJenyújtó szervezet ÁUálárws Iskola .. 
(" . 1105 Budapest, x. Szent László tér L neve: ~nn. · · q; 6"-97 Teleion: 260·6)58. 2 v J- ~ 

Az erdei iskola/nyári tábor KENUTURA VANDORTÁBORAHERNAD 
megnevezése, akkreditációs száma: FOLYÓN 
A pályázó címe, elérhetősége: RADÁCSY TIV ADAR 

1105. Bp. Szent László tér l. 
Pályázati programért felelős RADÁCSY TIV ADAR 
személy (a szervezet képviselője): 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és RADÁCSY TIV ADAR- tanár, túravezető 
beosztása: 
Munkahelyi telefonszáma: 06/1-260-6558 

E-mail címe: iskola@szentlaszlo l. hu, 
ttii@freemail.hu 

Pályázó adószáma: 16909771-2-42 

Pályázó bankszámla vezetője: OTP 

Pályázó bankszámlaszáma: 11784009-16909771 

Pályázó intézményi formája: ÁLTALÁNOS ISKOLA 

Az erdei iskolainyári tábor tervezett időpontj a: 2012. június 26- július 2. 

Az erdei iskolainyári tábor tervezett helyszíne: HERNÁD-ZEMPLEN-BAZ 
megye 

A programban részt vevő gyermekek száma: 20 
A programban részt vevő pedagógusok száma: 2 
A programban részt vevő egyéb szakemberek száma: 2 
A programban részt vevő gyermekek életkora: 10-14 éves: 20 fő 

A pályázó részesült-e a pályázat leadásának évében más önkormányzati támogatásban? 
(röviden) 
NEM 

l 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által, 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012.évi támogatására kiírt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra vonatkozó törzsadatok: 

A pályázatot benyújtó szervezet 
neve: 
Az erdei iskola/nyári tábor 
Me nevezése, akkreditációs száma 
A pályázó címe, elérhetősége: 

Pályázati programért felelős 
személ (a szervezet ké viselő' e): 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és 
beosztása 
Munkahelyi telefonszáma: 

E-mail címe: 

Pál ázó adószáma: 
Pál ázó bankszámla vezető· e: 
Pál ázó bankszámlaszáma: 
Pályázó intézményi formája 
(közoktatási, stb.) 

Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola 

"Csicsergő" Szabadidőközpont Nova 
N M-090171 
1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. 

Kovács Ferenc 

Takátsné Légrádi Éva 
tanár 
06-1-262-6900 

iskola@keresztury-bp l O.sulinet.hu 
leva59 mail.com 
16909740-2-42 
OTPBank 
11784009-16909740 
Általános iskola 

Az erdei iskola/nyári tábor tervezett időpontja: 2012.05.07.-2012.05.11. 
Az erdei iskola/nyári tábor tervezett helyszíne: 8948 Nova, Zu ó köz l. 

84 
8 
2 

A programban részt vevő gyermekek életkora: 11-14 év 
5. évf. ll éves 23 fő 
6. évf. 12 éves 33 fő 
7. évf. 13 éves !i_fő 
8. évf. 14 éves 14 fő 

l 
!C 
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Iktat6szám: ./!:l/?.-~-~-~-~ .0 /~~-(pályáztató tölti ki) 

PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. ketillet Kőbányai Önkormányzat K~pviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által, 

g enJei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi tjmogatására kiirt Pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA; KOS-20 ll-l. 

A Pályázóra vonátkozó törzsadatok: 

A pályazatot benyújtó szervezet KQ,r es JvtV\ v~ :r>e:-u .. ~ H Ltd. l a~~ob js kol a 
neve: 
A erdei iskolainyári tábor \J kl()~ ~V6t-tlk Vrofjlr-3~ kf-t. 
megnevezése, akkreditációs száma: l,.t:2~~ 61-oll.o\42 AvdoL tA- :2A-
A pályázó címe, elérhetősége: A~ o G ~l-1o( .ap(s-t 

lQ:L' . .2,6-:u;;- goo lZ ev- é:Sz..trJJ v í ut t-- S -
Pályázati programért felelős ~-'OY A l E, ~ev &:n 0 
személy (a szervezet képviselőj~): 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és fPruiLne,rh k r.;f a i lL~d:.c:1! i V7 t- )t) - d\'11 o 
beosztása: 
Munkahelyi telcfonszáma: :J., C, - :l b - j o ö 

E-mail címe: t of a í It 62f re ern .ai l. hu 
Pályázó adószáma: 1bt,1Q 54~ o - :lv- (1 ~ 
Pályázó bankszámla vezetője: O/p 
Pályázó bankszámlaszáma: 

4A1fLí000 --~08o91L(O 
Ptiyázó intéiményi formája teltaf~tH)s ls)Lo}d (közoktatási, stb.): 

Az erdei iskola/nyári tábor tervezett időpontja: 2o41..- multA-S 1- A4 -i~ 
Az erdei iskolainyári tábor tervezett helyszíne: . 1Lb6r alla9d lf~l nb ö" 

'í u 1---- i ~i_alí 21. 
A programban részt vevő ~ermekek száma: 4:001 

·p 
o 

A programban részt vevő pedágógusok száma: fi;J ·,6 
A programban részt vevő egyéb szakemberek száma: 
A programban részt vevő gyermekek életkora 't- ~o ev}E (-tól, -ig): 
±-~ éves: 5J! fő 
!l 4 eJ éves: G:& fő 



. 

Iktatószám: .. k .J .l. l '!:t? lr./ 4:-R! .2 (pályáztató tölti ki) 

PÁLYÁZATIADATLAP 

Buda pest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által, 

az erdei isko lák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra vonatkozó törzsadatok: 

A pályázatot benyújtó szervezet 
neve: 
A erdei iskol a/nyári tábor 4 z. E!--\r'C\ C\ i-S. i::: c\ 'C\ ~\ÍV" C\ M \VI(:) s_,/t_ c:Í--C_~ 
megnevezése , akkreditációs száma: 
Apályázó cí me, elérhetősége: 

Pályázati pr 
személy (a sz 
A kapcsolatt artó ügyintéző neve és 
beosztása: 
Munkahelyi telefonszáma: 

E-mail címe: 

Pályázó adós záma: 

Pályázó ban kszámla vezetője: 

Pályázó ban kszámlaszáma: 

Pályázó inté zményi formája 
stb.): (közoktatási, K . l t t • o .z. ck \:,-Cf q s \ 

Az erdei isko la/nyári tábor tervezett idő ontja: 
Az erdei isko la/nyári tábor tervezett helyszíne: 

A programb an részt vevő gyermekek száma: 
A programb 
A programb 
A programb an részt vevő gyermekek életkora 
(-tól, -ig): 
S-Ao 

A2'1 
év 
év 

es: z.g fő 
es: -:if fő 

\/Cl \ll > 



Iktató szám: .. !?.{ k'f ±J.~. j& t.?-:: .... (pályáztató tölti ki) 

PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által, 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra vonatkozó törzsadatok . ~~~,l l. b ltl; ivll1 1 

A pályázatot benyújtó szervezet & ~-t- J ~ 1\ e.YVCI i u S:L ~ o ~-\t- Ls l. 
neve: 
A erdei iskolafnyári tábor i=Yc) ei lsk-tv\C\ Y'0(fi<~Lr,'+e!se fol~ornqt 
megnevezése, akkreditációs száma: .bCih VCth 
A pályázó címe, elérhetősége: 1\ ·10·1 ·1)r· k-8bdh~Qr J d~~ 3~ 
Pályázati programért felelős ·-p~h\ e.. i:.e_r AY\tO l személy (a szervezet képviselője): 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és rraLth h~ .Ls;6-l~1 S'CJv-oltCl beosztása: 
Munkahelyi telefonszáma: 26'J-- ~0~2_ 

E-mail címe: ~erv13@ +·-oh l iYle_. h 4 

Pályázó adószáma: 16 3~ G'Jl GL-2-4:2 
Pályázó bankszámla vezetője: o·n 
Pályázó bankszámlaszáma: /117-gAo os··- 1C32C<f6'2 
Pályázó intézményi formája 1(~P-n~91 i ~2ervdtflt-S2 JQndl ~It. lsl. (közoktatási, stb.): Mo7 <-J4!f !( fc; J , j_ P ll~r' tt 1 ~- -'-r 

Az erdei iskola/nyári tábor tervezett időpontja: 2..012... 05.2/1 ·-os. :us-. 
Az erdei iskola/nyári tábor tervezett helyszíne: k::..;-vJI~1 rd-t 
A programban részt vevő gyermekek száma: !±9 
A pro2ramban részt vevő pedagógusok száma: t-t 
A pro2ramban részt vevő egyéb szakemberek száma: 
A programban részt vevő gyermekek életkora 
(-tól, -i2): 
g-9 , JJt. r eves: . . o 

.3--~ o éves: 2::2: fő 



Iktató szám: .. ~ /.+.-J: "J:. J.~ .f J: 4:.t. ?:.-(pályáztató tölti ki) 

PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által, 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra vonatkozó törzsadatok: 

A pályázatot benyújtó szervezet jJLó~NY/4 l SZt.RVA 1/!JJZ JttJO AL-T, ISIC-r 

neve: 
A erdei iskolafnyári tábor 
me2nevezése, akkreditációs száma: 
A pályázó címe, elérhetősége: -1101 BP. lL6.M'NY,A 1 ÓT 38, 

Pályázati programért felelős 
bE HET tR ANTA'-személy (a szervezet képviselője): 

A kapcsolattartó ügyintéző neve és .l:XRTtSS2AI E1 U!.SZt-t/ f!?,LD , r 
beosztása: :PE:.DAC~ (j-{1 S 
Munkahelyi telefonszáma: ~C :J- l O·- 1'2-
E-mail címe: s~erv[_3@t- on/r' ne'· hu 
Pályázó adószáma: 

~~~].!LG 8 C :L-:<..~ 4 L 
Pályázó bankszámla vezetője: OTP 
Pályázó bankszámlaszáma: l~ 1-J 4-O o 9- A G 9 :L' J(; 2 
Pályázó intézményi formája . l . l l 
(közoktatási, stb.): .!ioJA-k:J Á T AS l 1 N Tc :LN Erv y 

Az erdei iskolainyári tábor tervezett idöpontja: ,2o1.2" o-r; 21-2-r: 
Az erdei iskolainyári tábor tervezett helyszíne: J5ALATO N LELLE 

A pro2ramban részt vevő gyermekek száma: 38 
A programban részt vevő pedagógusok száma: ..3 
A programban részt vevő eJzyéb szakemberek száma: 1 
A programban részt vevő gyermekek életkora 
(-tól, -ig): 

6-10 éves: !J:.;}_ fő 
.AO~i1 éves: 4.3 fő 



l 
3. melléklet az előterjesztéshez 

Ik , , !1 /.1_ JYJ 3 s-;q_ ol i//t ó 'Z , , ··z · k'l tatoszam: :-7:....... . . . . . . . . . . . . . . ...... pa yaztato to fl 1/ 

PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által, 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra vonatkozó törzsadatok: 

A pályázatot benyújtó szervezet 
neve: 
A erdei iskola/nyári tábor 
megnevezése, akkreditációs száma: 
A pályázó címe, elérhetősége: 

Pályázati programért felelős 
személy (a szervezet ké viselője): 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és 
beosztása: 
Munkahelyi telefonszáma: 

E-mail címe: 

Pályázó adószáma: 

Pályázó bankszámla vezetője: 

Pályázó bankszámlaszáma: 

Pályázó intézményi formája 
(közoktatási, stb.): 

Kőbányai Széchenyi István Magyar- Német Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
Német Nyelvi Tehetséggondozó Tábor 

X. ker. Budapest, Ujhegyi sétány 1-3. 

Rádai Ildikó 

némettanár, táborvezető 

+36-1-264-98-46 

igazgato@szechenyi -bp l O .sulinet.hu 

16909829 - 2- 42 

OTPBank 

11784009-16909829 

közoktatási intézmény 

Az erdei iskolainyári tábor tervezett időpontja: 2012. június 3- 9-ig 
Az erdei iskolainyári tábor tervezett helyszíne: 

A programban részt vevő gyermekek életkora 
(-tól, -ig): 

10-11 éves: 6 fő 
13- 14 éves: ll fő 

l 

Ausztria és Németország l 
Bodensee, Oberreute l 
17 fő 

2 fő 

6 fő 
ll fő 

/l ( .J . 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által, 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra vonatkozó törzsada tok: 

A pályázatot benyújtó szervezet SIEO-\EN'<i \S\V/XN MK;W~\l..- NE:MET V( Et 
neve: rr~iTAS\ ~'(fLV~ . f.\LTI\UÚJos. ISKOLA 
A erdei iskola/nyári tábor f\1\C ... <-tM<...\<.U.T\ Ev~\. i\:.i(ot.A é.s lt='Ju.Sf~'&-t 1'1\ &OR 

megnevezése, akkreditációs száma: \.<.tvt C5oo~_lt 
A pályázó címe, elérhetősége: Y-.. \<1=-R . ~U DA'? EST 

C\J \-\f.. G· y SliTA:\\JY A<~ 
Pályázati programért felelős i l 

személy (a szervezet képviselője): S 1-\\\1 DO Q. Z.OCTA\\l 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és S~t_P>A.RA Jt.\NO.S T/-\tVAR, OS2TA'LY -
beosztása: FJ!'l0K. , 'TtX\":)ORVEZETÖ 
Munkahelyi telefonszáma: -+3 G~ A-;L~G - 98 ·- Lt G 
E-mail címe: lgü2Clf1o@ .5ze<-hen~j~- bp AG·· S'-'ll~n~t . hu· 

Pályázó adószáma: Ab sos~ ,tg - z- 41-
Pályázó bankszámla vezetője: OTP BA\\.\.K 
Pályázó bankszámlaszáma: 

;{Atfgoo9- A G <3 O gg 2-~ 
Pályázó intézményi formája 

kÖZOkTf~ASt 
1 \ 

(közoktatási, stb.): \N\ E 7.ME.NY 

Az erdei iskolainyári tábor tervezett időpontja: .lo LL '"""';_, ·~-.-~ ~; ')_g --\~nl u. r; .A 
Az erdei iskolainyári tábor tervezett helyszíne: MI\6-I~~V-.uTt i=o:fAd.b J..~ EP..OEI ISKOIJ 

~lA VER.ocE ~ MA6~8_lli(ÚT U ~3 l·h .. l:.2.. 

A programban részt vevő gyermekek száma: ~~ 
A programban részt vevő pedagógusok száma: ;L 

A programban részt vevő egyéb szakemberek száma: -
A programban részt vevő gyermekek életkora 

A 3 (-tól, -ig): 
A~ éves: JL:l fő 

éves: fő 



l 
• 

2012 A~~, l 

k , , fL(i2 J~ 3 57.?; 1'2o!J-é) / ·1 , · ··z · k .. I tatoszam: .......... :-' ......... ·;.( ~: ..... ~.·t PG yaztato fo tz t) 

PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által, 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. hi támogatására kiírt pálvázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓD.JA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra vonatkozó törzsadatok 

A pályázatot benyújtó szervezet k.:!4k>a1 VI~Jr.:fi Sz:.~c~e11Zfi lst:vdn Nag~av- Ne.'mel 
neve: ke!-l:- Tani-toa'si i\J\"felvJ AJt..M_c/11.o..s... /.sk.olc; 
A erdei iskola/nyári tábor Lakhteiepí g!jereke.k /Laland!oz.d~~ mJituntbt1 
megnevezése, akkreditációs száma: 

----------------------------·------·-

A pályázó címe, elérhetősége: 
l Al\ o& 1vctqpesi 1 UJ' hej ji ft ( se ClYI:j .(-3. 

f-· 
Pályázati programért felelős 

5a'nc1ov 
l 

személy (a szervezet képviselője): Zolta17 

J A kapcsolattartó ügyintéző neve és í i 
G c 'z. e.J( ct ;l solnel ~h e- alSZaY 

beosztása: 

l Mun~ah~lyi telefonszáma: J-o( P-o~- 5901 
-------

E-mail ctme. 

Pályázó adószáma: 

Pályázó bankszámla vezetője: 

l 

lAz erdei iskola(_!!L~~i táb~-;:-~ett időrmntja: --·--~-~___iL. O g. OS. _:-o_[ {1.

1

1 

l Az erdei iskola/nyári tábor tervezett helyszíne: i ;_g :J). H ~\2. t:::: G--
1 

+g \.L g 3., 

AP~g~b~ ré~~t~;;ö-gy;;:~ek -~~--====t~ -------=_;ii =-==~·~=-=~ 
A programban részt vevő peda~gusok száma: ~-_j . ;L ==1 
A ro ramban részt vevő e éb szakemberek száma: l ..3 ___j 
A ~ro~ramban részt vevő gyermekek életkora ~- . G _ ~~ e!ve.S 1 

(-tol, -tg): ~ 
__ .-e-_::;__éves: ~fő 6-IOe'ves .Á0~11 1 

X"- éves: 4.4- fő __ _____L A;( - 4 4 e v eJ. A :2-.J2_ __ j 



3. melléklet az előterjesztéshez 

Ik , , fl/lJ (J 3)(/- 1IJOP 7 ;; 'l ' ' ··z · k'\ tatoszam .. y:: ... :. . . . . . . . .l: .. .... '-' ....... \pa yaztato to t1 11 

PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által, 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra vonatkozó törzsadatok: 

A pályázatot benyújtó szervezet Kőbányai Széche!lyi István Magyar- Német Két 
neve: Tanítási Nyelvű Altalános Iskola 
A erdei iskola/nyári tábor Kézműves Tábor 
megnevezése, akkreditációs száma: 
A pályázó címe, elérhetősége: X. ker. Budapest, Ujhegyi sétány 1-3. 

Pályázati programért felelős Nyári Adrienn és Székely Zsuzsánna 
személy (a szervezet képviselője): 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és Székely Zsuzsánna 
beosztása: 
Munkahelyi telefonszáma: +36-1-264-98-46 

E-mail címe: igazgato@szechenyi -bp l O .sulinet.hu 

Pályázó adószáma: 16909829 - 2- 42 

Pályázó bankszámla vezetője: OTPBank 

Pályázó bankszámlaszáma: 11784009-16909829 

Pályázó intézményi formája közoktatási intézmény 
(közoktatási, stb.): 

Az erdei iskolainyári tábor tervezett időpontja: 2012. jún. 25-29. 
Az erdei iskolainyári tábor tervezett helyszíne: 

A programban részt vevő gyermekek életkora 
-tól, -ig): 

9-10 éves: 

l 

Kőbányai Széchenyi István 
Magyar- Német Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola, X. ker. 
Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 

15 fő 
2 fő 

10 fő 
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3. me/lék/et az előterjesztéshez 

T T b\_ zv'J o 20/e T T T oo • o 

1 l (lJ f\ r·· ?J:JV. A • 
Iktatoszam:. ·/·.......... . ....... /.(. .... (palyaztato tol fl ki) 

PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által, 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra vonatkozó törzsadatok: 

A pályázatot benyújtó szervezet Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola 
neve: Kőbányai AMI 
A erdei iskola/nyári tábor KLASSZIKUS GITÁROSOK DEBRECENI 
megnevezése, akkreditációs száma: TALÁLKOZÓJA 
A pályázó címe, elérhetősége: ll 02.Bp.Szent László tér 34. 

tel.: 261-74-97 
Pályázati programért felelős Széll Rita 
személy(a szervezet képviselője): 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és Háda Tímea 
beosztása: 
Munkahelyi telefonszáma: 261-74-97 

E-mail címe: hadatimea@gmail.com 
szell rita zeneiskola@int.kobanya.hu 

Pályázó adószáma: 16909843-2-42 

Pályázó bankszámla vezetője: OTP 

Pályázó bankszámlaszáma: 11784009-16909843 

Pályázó intézményi formája Közoktatási intézmény - alapfokú 
(közoktatási, stb.): művészetoktatási intézmény: 

Az erdei iskolafnyári tábor tervezett időpontj a: 2012.08.08-08.15. 
Az erdei iskolafnyári tábor tervezett helyszíne: Debrecen 

A programban részt vevő gyermekek száma: 6 
A programban részt vevő pedagógusok száma: l 
A programban részt vevő egyéb szakemberek száma: -
A programban részt vevő gyermekek életkora 
(-tól, -ig): 
10 -14 éves: 2 fő 
14 -24 éves : 4 fő 

l 



3. me/lék/et az előterjesztéshez 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által, 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz 

P ÁL Y ÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra vonatkozó törzsadatok: 

A pályázatot benyújtó szervezet Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola 
neve: Kőbányai AMI 
A erdei iskola/nyári tábor Kamarazeneitábor 
megnevezése, akkreditációs száma: 
A pályázó címe, elérhetősége: 1102.Bp.Szent László tér 34. 

tel.: 261-74-97 
Pályázati programért felelős Széll Rita 
személy (a szervezet képviselője): 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és Bali Cecília 
beosztása: zongoratanár 
Munkahelyi telefonszáma: 261-74-97 

E-mail címe: balicili@gmail.com 
szell rita zeneiskola@int.kobanva.hu 

Pályázó adószáma: 16909843-2-42 

Pályázó bankszámla vezetője: OTP 

Pályázó bankszámlaszáma: 11784009-16909843 

Pályázó intézményi formája Közoktatási intézmény - alapfokú 
(közoktatási, stb.): művészetoktatási intézmény 

Az erdei iskolafnyári tábor tervezett időpontj a: 2012.június 16-21. 
Az erdei iskolafnyári tábor tervezett helyszíne: Dinnyés 

A programban részt vevő gyermekek száma: 30fő 

A programban részt vevő pedagógusok száma: 5 fő 
A programban részt vevő egyéb szakemberek száma: 
A programban részt vevő gyermekek életkora 
(-tól, -ig): 
6-14 éves: 25 fő 
14-18 éves: 5 fő 

l 



2C~1 1 l 

3. mellék/et az előterjesztéshez 

ilf' c7J n á " n; r;/;J. /' ;J , , .1,(_../\.J~-5] :::_ vfC , , , .... Iktatoszam .... ;, ............. , ............... . (pa/yaztato tol fl ki) 

PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által, 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz 

P ÁL Y ÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra vonatkozó törzsadatok: 

A pályázatot benyújtó szervezet Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola 
neve: Kőbányai AMI 
A erdei iskolafnyári tábor Tutta Forza zenei tábor 
megnevezése, akkreditációs száma: 
A pályázó címe, elérhetősége: ll 02.Bp.Szent László tér 34. tel.: 261-74-97 

Pályázati programért felelős Széll Rita 
személy (a szervezet képviselője): 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és Gémes Ildikó ig. h. 
beosztása: 
Munkahelyi telefonszáma: 261-74-97 

E-mail címe: kobigh@entemet.hu 
szell rita zeneiskola@int.kobanya.hu 

Pályázó adószáma: 16909843-2-42 

Pályázó bankszámla vezetője: OTP 

Pályázó bankszámlaszáma: 11784009-16909843 

Pályázó intézményi formája Közoktatási intézmény - alapfokú 
(közoktatási, stb.): művészetoktatási intézmény 

Az erdei iskolainyári tábor tervezett időpontja: 2012.augusztus 13-19. 
Az erdei iskola/nyári tábor tervezett helyszíne: Dég Borostyán Panzió és Erdei 

Iskola 
A programban részt vevő gyermekek száma: 58 
A programban részt vevő pedagógusok száma: 6 
A programban részt vevő egyéb szakemberek száma: 
A programban részt vevő gyermekek életkora 
(-tól, -ig): 
6-14 éves: 30 fő 
14-26 éves 28 fő 

l 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által, 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz 

P ÁL Y ÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra vonatkozó törzsadatok: 

A pályázatot benyújtó szervezet Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola 
neve: Kőbányai AMI 
A erdei iskola/nyári tábor OPERA- és MUSICALSTUDIÓ 
megnevezése, akkreditációs száma: 
A pályázó címe, elérhetősége: ll 02.Bp.Szent László tér 34. 

tel.: 261-74-97 
Pályázati programért felelős Széll Rita ig. 
személy (a szervezet képviselője): 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és Gémes Ildikó ig.h 
beosztása: 
Munkahelyi telefonszáma: 261-74-97 

E-mail címe: kobigh@enternet.hu 
szell rita zeneiskola@int.kobanya.hu 

Pályázó adószáma: 16909843-2-42 

Pályázó bankszámla vezetője: OTP 

Pályázó bankszámlaszáma: 11784009-16909843 

Pályázó intézményi formája Közoktatási intézmény - alapfokú 
(közoktatási, stb.): művészetoktatási intézmény 

Az erdei iskolafnyári tábor tervezett időpontj a: 2012. június 22-24. 
Az erdei iskolafnyári tábor tervezett helyszíne: Balatonmáriafürdő 

16 
2 

A programban részt vevő gyermekek életkora 
(-tól, -ig : 

---- éves: fő 

18-35 éves: 16fő 

l 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által, 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz 

P ÁL Y ÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra vonatkozó törzsadatok: 

A pályázatot benyújtó szervezet Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola 
neve: Kőbányai A.M.I. 
A erdei iskola/nyári tábor Vonós zenekar és kamarazene 
megnevezése, akkreditációs száma: 
A pályázó címe, elérhetősége: ll 02.Bp.Szent László tér 34. 

tel.: 261-74-97 
Pályázati programért felelős Széll Rita ig. 
személy (a szervezet képviselője): 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és Füzesséryné Dudás Eszter tanár 
beosztása: 
Munkahelyi telefonszáma: 261-74-97 

E-mail címe: dudas.eszter@gmail.com 
szell rita zeneiskola@int.kobanya.hu 

Pályázó adószáma: 16909843-2-42 

Pályázó bankszámla vezetője: OTP 

Pályázó bankszámlaszáma: 11784009-16909843 

Pályázó intézményi formája Közoktatási intézmény - alapfokú 
(közoktatási, stb.): művészetoktatási intézmény 

Az erdei iskola/nyári tábor tervezett időpontja: 2012. július 9-14. 
Az erdei iskola/nyári tábor tervezett helyszíne: Sárospatak 

Aprogramban részt vevő gyermekek száma: 45 fő 
A programban részt vevő pedagógusok száma: 5 fő 
A programban részt vevő egyéb szakemberek száma: -
A programban részt vevő gyermekek életkora 
(-tól, -ig): 
8-14 éves: 25 fó 
15-18 éves: 15 fő 
18 felett: 5 fő 

l 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által, 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra vonatkozó törzsadatok: 

A pályázatot benyújtó szervezet Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola 
neve: Kőbányai AMI 
A erdei iskola/nyári tábor Crescendo Nyári Akadémia - Sárospatak 
megnevezése, akkreditációs száma: 
A pályázó címe, elérhetősége: ll 02.Bp.Szent László tér 34. 

tel.: 261-74-97 
Pályázati programért felelős Széll Rita ig. 
személy (a szervezet képviselője): 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és Füzesséryné Dudás Eszter tanár 
beosztása: 
Munkahelyi telefonszáma: 261 74-97 

E-mail címe: dudas.eszter@gmail.com 
szell rita zeneiskola@int.kobanya.hu 

Pályázó adószáma: 16909843-2-42 

Pályázó bankszámla vezetője: OTP 

Pályázó bankszámlaszáma: 11784009-16909843 

Pályázó intézményi formája Közoktatási intézmény - alapfokú 
(közoktatási, stb.): művészetoktatási intézmény 

Az erdei iskolafnyári tábor tervezett időpontj a: 2012. júl. 30- augusztus 13. 
Az erdei iskolafnyári tábor tervezett helyszíne: Sárospatak 

A programban részt vevő gyermekek száma: 10 
A p_ro_gramban részt vevő pedagógusok száma: 3 
A programban részt vevő egyéb szakemberek száma: -
A programban részt vevő gyermekek életkora 6-14 év között: 6 fő 
(-tól, -ig): 14-18 év között: 4 fő 

l 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által, 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra vonatkozó törzsadatok: 

A pályázatot benyújtó szervezet Kőbányai Bem József Altalános Iskola 
neve: 
A erdei iskola/nyári tábor Öreg-Tó Club Hotel és Ifjúsági tábor Tata 
megnevezése, akkreditációs száma: 
A pályázó címe, elérhetősége: 1101 Budapest Hungária krt. 5-7. 

26 16 786 
Pályázati programért felelős Gál Judit 
személy (a szervezet képviselője): 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és Szarvasné Szombati Eva ig.h. 
beosztása: 
Munkahelyi telefonszáma: 26 16 786 

E-mail címe: szarvas.eva@vipmail.hu 

Pályázó adószáma: 16926879-2-4 2 

Pályázó bankszámla vezetője: OTP Bank NyRT 

Pályázó bankszámlaszáma: 11784009-16926879 

Pályázó intézményi formája általános iskola 
(közoktatási, stb.): 

Az erdei iskolainyári tábor tervezett időpontja: 2012. szept. 10-14. 
Az erdei iskolainyári tábor tervezett helyszíne: Tata 

A programban részt vevő gyermekek száma: 90 
A programban részt vevő pedagógusok száma: 8 
A programban részt vevő egyéb szakemberek száma: 4-5 
A programban részt vevő gyermekek életkora 10-14 év 
(-tól, -ig): 

10-12 _ éves: _48_ fő 
13-14 éves: 42 fő 



2012 ÁPR 13. Ikt ' ' Jj 1~9/cf !7~~ 0 4I) l!r. (p 'l r ' ··z . Jdil atoszarn .. . j.:-......... .l.-: ..... .,.tr....... a yaztato to tz / 

PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által, 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiirt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra vortatkozó törzsada tok: 

A pályázatot benyújtó szervezet ~1:,1'( \D 'ik-t :pe~ LS\\) kk-> 

neve: r/kT~AlWO.f:. l..s:fL..Ot-.4: 
A erdei iskola/nyári tábor c-s ~\-rTG G-600~ l ü J> 0 1-----Ö bt- ft? 2- k IG--

megnevezése, akkreditációs száma: l.LlS HA1Lo 5: 'P fr:=. 2.k , ;LG)_~ . 

A pályázó címe, elérhetősége: Kó~fY lJ'-eA-1 ~k~ t.STIJkU ,t;'l,;-'~1' l S.k. 

-~A o g -6'+> , ~+ t~c D.H A---r u. ~ s 6 u Cj.P. -~ ~:LG o -.»~c 
Pályázati programért felelős z:_d-::1 ~ k) ~ 

( 

.St=:~ l ILUHV Nv~ l& . 
személy (a szervezet képviselő.ie): 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és s~L :í:-0~;/Vt-..J~ 

beosztása: <Vt::'J>A:(j-6 @-Os. {TI\-1-..J\nb 
Munkahelyi telefonszáma: 2.._G o - tl3, G 
E-mail címe: ~. ISLdet..@g~f. CO'U_ 

Pályázó adószáma: Ho gos+-o2. -2- ~L 
Pályázó bankszámla vezetője: OTff> 
Pályázó bankszámlaszáma: JÍA':f-6>J..t OOCj -J 6' '3 D :J ~o"u 
Pályázó intézményi formája 

Al-TAl-A~~ ~ s:: CLo\-- A (közoktatási, stb.): 

Az erdei iskolainyári tábor tervezett időpontj a: {LO)j_" 06 .)_~' -06 .)-S' 

Az erdei iskolainyári tábor tervezett helyszíne: IL lS. k_ k-(L() <;. \ c s;: k'\'TD 6-D 
V ö LC..,-L( 1 ú.:Dú i-Ö 1 K~o._ 

A programban részt vevő gyermekek száma: '!:>2._ 

Aprogramban részt vevő pedagógusok száma: ~ 
A programban részt vevő egyéb szakemberek száma: d 
A programban részt vevő gyermekek életkora 
(~tól, -ig): .. 

l; 

1Q éves:~ fő 8 éV-SS -t-So 
~ éves: __::) fő +~~\ !\ou p 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázó-ra vonatkozó törzsadatok: 

A pályázatot benyújtó szervezet Kőbányai Fekete István Általános Iskola 
neve: 

A erdei iskola/nyári tábor Balatonalmádi- Árnyas Park Ifjúsági Tábor 
megnevezése, akkreditációs száma: KD050101P 

A pályázó címe, elérhetősége: Kőbányai Fekete István Altalános Iskola 
1108 Budapest Harmat utca 196/198. 
Tel.: 06-1-260-2136 

Pályázati programért felelős BugyaEdit, Kuhn András ig. 
személy (a szervezet képviselője): 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és BugyaEdit 
beosztása: Pedagógus/tanító 
Munkahelyi telefonszáma: 06-1-260-2136 

E-mail címe: fekete.iskola@gmail.com 

Pályázó adószáma: 16909702-2-42 

Pályázó bankszámla vezetője: OTP 

Pályázó bankszámlaszáma: 11784009-16909702 

Pályázó intézményi formája: Általános iskola 

l /A 7 
q J. 



Az erdei iskola/nyári tábor tervezett időpontj a: 

Az erdei iskola/nyári tábor tervezett helyszíne: 

A programban részt vevő gyermekek száma: 
A programban részt vevő pedagógusok száma: 
A programban részt vevő egyéb szakemberek száma: 
A programban részt vevő gyermekek életkora: 

2012. 06.25.- 06.30. 

Balatonalmádi-Amyas-Park 
Ifjúsági Tábor 
55 
4 
o 

_16 __ éves: _1_ fő 

_15_ éves: 21_ fő 
14 éves 3 fő --
13 éves fő -
12 éves fő -
ll éves 2 fő 

10 éves 17 fő -
9 éves 7 fő 

8 éves 4 fő 

A pályázó részesült-e a pályázat leadásának évében más önkormányzati támogatásban? 
(röviden) 

Nem részesült. 

A tervezett program rövid összefoglalása: 
Táborunkat Balatonalmádiba, a Balaton északi partjának fontos idegenforgalmi 

központjába szervezzük. 
Kihasználva a hely lehetőségeit és figyelembe véve a gyerekek korosztálybeli 

különbözőségét (7-15 éves), igyekeztünk úgy összeállítani programjainkat, hogy 
mindenki megtalálhassa az érdeklődésének és korosztályának megfelelő tevékenységet, 
programot. 
Tervezett programjaink:*A "Vöröskő"tanösvény 

*Túra a Malomvölgybe - A vörösberényi "Erőd templom" meg-
tekintése 

*Koronázó város - Veszprém - kirándulás a történelmi városba 
* Lekísérjük a patakot a Balatonig 
*Kézműves foglalkozások. gyöngyfűzés, nemezelés. 

A tábor területén és a strandon található sportpályákon lehetőségünk van 
sportversenyek lebonyolítására (asztali tenisz, röplabda, streetball-a nagyoknak; 
kidobós, sor-és váltóversenyek-a kisebbeknek). 

Terveink között szerepeinek azok a közösség formáló és erősítő programokis melyek 
egy táborból sem maradhatnak ki: 

- dramatikus játékok 
- közös éneklések, daltanulás 
- tréfás vetélkedők (pl. láb szépségverseny) 
- tábortűz (ha a hely és az idő engedi) 

Amennyiben anyagi lehetőségeink megengedik nagyobb kirándulás Veszprém mellett, 
Nagyvázsonyba a Kinizsi vár megtekintése ill. !ihanyba. 

2 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által, 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra "onatkozó törzsadatok: 

A pályázatot benyújtó szervezet !Kőbányai Fekete István Altalános Iskola 
neve: 
A erdei iskola/nyári tábor 
megnevezése, akkreditációs száma: 
A pályázó címe, elérhetősége: !Kőbányai Önkormányzat Fekete István Altalános Iskola 

1108 Budapest Hannat utca 196/198 
!fel.: 06-1-260-2136 

Pályázati programért felelős IBalatonyiné Garami Edit, Kuhn András ig. 
személy (a szervezet képviselője): 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és INagy Anikó 
beosztása: !pedagógus: tanár 
Munkahelyi telefonszáma: 06-1-260-2136 

E-mail címe: 'cekete.iskola@grnail.corn 

Pályázó adószáma: 16909702-2-42 

Pályázó bankszámla vezetője: OTP 

Pályázó bankszámlaszáma: 1178409-16909702 

Pályázó intézményi formája !Általános iskola 
(közoktatási, stb.): 



Az erdei iskolafnyári tábor tervezett időpontja: ~012.06.4-8. 

Az erdei iskolafnyári tábor tervezett helyszíne: !Balatonlelle 

A programban részt vevő gyermekek száma: 67 

A programban részt vevő pedagógusok száma: 5 

A programban részt vevő egyéb szakemberek száma: o 

A programban· részt vevő gyermekek életkora 
(-tól, -ig): 

16 éves: Lfő -

15 éves: Lfő 

14 éves: _!Q_fő 

13 éves: 30 fő 

12 éves: 22 fő 

ll fő éves: _l_ 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázó~a vonatkozó törzsadatok: 

A pályázatot benyújtó szervezet Kőbányai Fekete István Általános Iskola 
neve: 

A erdei iskola/nyári tábor Szandavári Diáktábor 
megnevezése, akkreditációs száma: erdei iskola 

A pályázó címe, elérhetősége: Kőbányai Fekete István Altalános Iskola 
1108 Budapest Harmat utca 196/198. 
Tel.: 06-1-260-2136 

Pályázati programért felelős Szabó Gyula 
személy (a szervezet képviselője): 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és Szabó Gyula v-· l\\', Ait-dk'.\ 

.. 
l{l. 

beosztása: tanár 
Munkahelyi telefonszáma: 06-1-260-2136 

E-mail címe: fekete.iskola@gmail.com 

Pályázó adószáma: 16909702-2-42 

Pályázó bankszámla vezetője: OTP 

Pályázó bankszámlaszáma: 11784009-16909702 

Pályázó intézményi formája: Általános iskola 

,! 
l ~~ 

l 



Az erdei iskolainyári tábor tervezett időpontja: 2012. 06.04.- 06.08. 

Az erdei iskolainyári tábor tervezett helyszíne: Szandavári Diáktábor 

A programban részt vevő gyermekek száma: 37 
A programban részt vevő pedagógusok száma: 2+ lszülő 
A programban részt vevő egyéb szakemberek száma: o 
A programban részt vevő gyermekek életkora: - 14_ éves: - 2 - fő 

13 éves 18 fő -
12 éves 14 fő -
ll éves 3 fő --

A pályázó részesült-e a pályázat leadásának évében más önkormányzati támogatásban? 
(röviden) 

Nem részesült. 

A tervezett program rövid összefoglalása: 

Idei erdei iskolánkat a Cserhát egyik bájos falujába, Szandára szervezzük. Nem csak a 
természeti adottságok megfigyeltetésére, de az északkelet-magyarországi kultúra 
megismertetésére is lehetőség nyílik. 

Tervezett programjaink: 

- Tréfás falukutatási vetélkedő. 
- Bepillantás az állattartás titkaiba. Szamaragolás, a környék felfedezése lovas/szamaras 
kocsival. 
- A természetvédelmi területen kialakított tanösvény bejárása, az ehhez kapcsolódó 
feladatlapok értékelése. 
- Látogatás a Helytörténeti és Vadászati Múzeumban. 
- Autóbuszos kirándulás Hollókőre. A világörökség részét képező múzeumfalu felfedezése, 
a falu nevezetességeinek az igények szerinti megtekintése. (Tájház, Postamúzeum, 
Szövőház, Fazekas ház, Mívesház, Babamúzeum.) 
-Vetélkedő Ki mit tud Nógrádról és a palócokról? címmel. 
- Kirándulás az 528 méter magasan feln' ő szandai várhoz. A V ár hegy oldalában levő 
geológiai ritkaságnak számító "andezit orgona" megtekintése. 
- Íjászat. Az ősi magyar fegyver története, bemutatása, gyakorlati oktatás. 
-Népi építészet és hagyományőrzés a szomszédos Terényben. Hajó-harangláb, Szent-
Györgyi Emlékhely, védett palóc házak. A Terényi-tónál ismerkedés a vízpart állat- és 
növényvilágávat · 
- Kézműves foglalkozások. . . 
- Esti séta az erdőben, vadles. 
-Lovaglás. 
- Foci és egyéb sportok. 
- Számháború. 

1 r~ 

2 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra vonatkozó törzsadatok: 

A pályázatot benyújtó szervezet Kőbányai Fekete István Általános Iskola 
neve: 

A erdei iskola/nyári tábor Orbegyi Vendégház 
megnevezése, akkreditációs száma: 

A pályázó címe, elérhetősége: Kőbányai Fekete István Általános Iskola 
1108 Budapest Harmat utca 196/198. 
Tel.: 06-1-260-2136 

Pályázati programért felelős Zábel Mónika, Kuhn András ig. 
személy (a szervezet képviselője): 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és Zábel Mónika 
beosztása: pedagógus/tanító 
Munkahelyi telefonszáma: 06-1-260-2136 

E-mail címe: fekete.iskola@gmail.com 

Pályázó adószáma: 16909702-2-42 

Pályázó bankszámla vezetője: OTP 

Pályázó bankszámlaszáma: 11784009-16909702 

Pályázó intézményi formája: Altalános iskola 

l 



.. 
-~ 

Az erdei iskola/nyári tábor tervezett időpontj a: 2012. 06. 04-06. 08. 

Az erdei iskola/nyári tábor tervezett helyszíne: Őrhegyivendégház 
3 254 Váraszó, Szabadság u. 24. 

A programban részt vevő gyermekek száma: 22 fő 
A programban részt vevő pedagógusok száma: 2 fő 
A programban részt vevő egyéb szakemberek száma: o fő 
A programban részt vevő gyermekek életkora: ll éves 17 fő 

10 éves 5 fő 
A pályázó részesült-e a pályázat leadásának évében más önkormányzati támogatásban? 

Nem részesült. 

A tervezett program rövid összefoglalása: 
Idei erdei iskolánk helyszíne a Heves megyei Váraszó, a Tarna völgyének egyik 

zsákfaluja. A tanulóklehetőséget kapnak arra, hogy megismerjék a környék jellegzetes 
növény- és állatvilágát, gazdag helytörténeti, népművészeti emlékeit. 
Tervezett programjaink: 

- éjszakai túra 
- gombaismeret, gombaszedés az erdőben 
- vadles 
- vadász előadása - az erdei állatok életmódjának bemutatása 
- lovaglás, lovaskocsizás, lóápolási ismeretek szerzése 

A tábor területén lehetőség van sportolásra. Ezt kihasználva tervezünk futballmeccset a 
helybeli gyerekekket 
Ezen kívül tervezünk: 

- számháborút 
- tízpróbát 
- ügyességi vetélkedőket 

A faluházban megtekintjük a helytörténeti gyűjteményt, és tájékoztatást kapunk a falu 
történetéről, a helyi népszokásokról, a helyi népművészetről, népviseletrőt 
Terveink között szerepeinek azok a közösségformáló és -erősítő programok is, melyek egy 
táborból sem maradhatnak ki: 

- közös éneklések, daltanulás 
- tréfás vetélkedők 
- tábortűz, szalonnasütés 

Amennyiben anyagi lehetőségeink megengedik, kirándulunk Egerbe, ahol megtekintjük a 
várat és a történelemi belvárost. 

Nyilatkozat 

Mint a pályázó képviselője nyilatkozom, hogy az erdei iskolák és nyári táborok 
működésének 2012. évi támog~tására kiírt pályázatra 

l -darab eredeti illetve l darab másolati példányban 
pályázatot nyújtottam be. 

Az adatlapon és a pályázatban ált ~tt adatok a valóságnak megfelelnek! 
<t,\J\ l 1 '~Ih ~..,. 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által, 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra vonatkozó törzsadatok: 

A pályázatot benyújtó szervezet 
neve: Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola 
A erdei iskola/nyári tábor 
megnevezése, akkreditációs száma: Zöld Béka nyári napközis tábor 
A pályázó címe, elérhetősége: Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola 

1106. Budapest, Jászberényi út 89. 
Pályázati programért felelős 
személy (a szervezet képviselője): Hauer Lászlóné 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és 
beosztása: Benkőné Szilveszter Éva általános iskolai tanár 
Munkahelyi telefonszáma: 262-7252 

E-mail címe: kertvaros@entemet.hu 

Pályázó adószáma: 15763875-2-42 

Pályázó bankszámla vezetője: OTPBANK 

Pályázó bankszámlaszáma: 11784009-15763875 

Pályázó intézményi formája általános iskola 
(közoktatási, stb.): 

Az erdei iskola/nyári tábor tervezett időpontja: 2012. 06. 25.-06. 29. 
Az erdei iskola/nyári tábor tervezett helyszíne: Kőbányai Kertvárosi 

Általános Iskola 
A programban részt vevő gyermekek száma: 30 fő 
A programban részt vevő peda~ó~usok száma: 2 fő 
A programban részt vevő egyéb szakemberek száma: -
A programban részt vevő gyermekek életkora 1-6. osztályosok 
(-tól, -i~): 6-12 éves korig 
6-10 éves: 25 fő 
11-12 éves: 5 fő 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által, 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra vonatkozó törzsadatok: 

A pályázatot benyújtó szervezet 
neve: Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola 
A erdei iskola/nyári tábor 
megnevezése, akkreditációs száma: "Könyvmoly" nyári napközis tábor 
A pályázó címe, elérhetősége: Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola 

1106. Budapest, Jászberényi út 89. 
Pályázati programért felelős 
személy (a szervezet képviselője): Hauer Lászlóné 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és 
beosztása: Gonzálezné Imre Beáta általános iskolai tanár 
Munkahelyi telefonszáma: 262-7252 

E-mail címe: kertvaros@entemet.hu 

Pályázó adószáma: 15763875-2-42 

Pályázó bankszámla vezetője: OTPBANK 

Pályázó bankszámlaszáma: 11784009-15763875 

Pályázó intézményi formája általános iskola 
(közoktatási, stb.): 

Az erdei iskola/nyári tábor tervezett időpontj a: 2012. 06. 18.-06. 22. 

Az erdei iskola/nyári tábor tervezett helyszíne: 

A programban részt vevő gyermekek életkora 
(-tól, -i ): 

Kőbányai Kertvárosi 
Általános Iskola 
25 fő 
2 fő 

1-4. osztályosok 
6-1 O éves korig 25 fő 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által, 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra vonatkozó törzsadatok: 

A pályázatot benyújtó szervezet 
neve: Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola 
A erdei iskola/nyári tábor 
megnevezése, akkreditációs száma: "Hagyományőrző" nyári tábor 
A pályázó címe, elérhetősége: Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola 

1106. Budapest, Jászberényi út 89. 
Pályázati programért felelős 
személy (a szervezet képviselője): Hauer Lászlóné 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és 
beosztása: Sik László általános iskolai tanár 
Munkahelyi telefonszáma: 262-7252 

E-mail címe: kertvaros@entemet.hu 

Pályázó adószáma: 15763875-2-42 

Pályázó bankszámla vezetője: OTPBANK 

Pályázó bankszámlaszáma: 11784009-15763875 

Pályázó intézményi formája általános iskola 
(közoktatási, stb.): 

Az erdei iskolainyári tábor tervezett időpontj a: 2012. 07. 02.-08. 
Az erdei iskolainyári tábor tervezett helyszíne: Káli-medence 

25 fő 
4 fő 

A programban részt vevő gyermekek életkora 
(-tól, -ig): 

5-8. osztályosok 
l 0-14 éves korig 25 fő 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által, 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra vonatkozó törzsadatok: 

A pályázatot benyújtó szervezet 
neve: Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola 
A erdei iskola/nyári tábor 
megnevezése, akkreditációs száma: Kőbánya-Kertváros erdei iskola 
A pályázó címe, elérhetősége: Kőbányai Kertvárosi Altalános Iskola 

1106. Budapest, Jászberényi út 89. 
Pályázati programért felelős 
személy (a szervezet képviselője): Hauer Lászlóné 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és 
beosztása: Szilágyi Csilla igazgatóhelyettes 
Munkahelyi telefonszáma: 262-7252 

E-mail címe: kertvaros@entemet.hu 

Pályázó adószáma: 15763875-2-42 

Pályázó bankszámla vezetője: OTPBANK 

Pályázó bankszámlaszáma: 11784009-15763875 

Pályázó intézményi formája általános iskola 
(közoktatási, stb.): 

Az erdei iskola/nyári tábor tervezett időpontja: 2012. 09.10.- 09.14. 
Az erdei iskola/nyári tábor tervezett helyszíne: Kőbányai Kertvárosi 

Általános Iskola 
A programban részt vevő gyermekek száma: 290 fő 
A programban részt vevő pedagógusok száma: 30 fő 
A programban részt vevő egyéb szakemberek száma: 4 fő 
A programban részt vevő gyermekek életkora 1-8. osztályosok 
(-tól, -ig): 6-10 éves: 150 fő 

11-12 éves: 140 fő 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által, 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra vonatkozó törzsada tok: 

A pályázatot 'benyújtó szervezet Kőbányai Janikovszky Eva Altalános Iskola 
neve: 
A erdei iskola/nyári tábor AZ SUR 
megnevezése, akkreditációs száma: IFJÚSÁGI ÉS CSALÁDI ÜDÜLŐ 
A pályázó címe, elérhetősége: 1105, Bp., Bánya u. 32. 

tel: 06-1-262-00-87 
Pályázati programért felelős Bognárné Csubák Judit 
személy (a szervezet képviselő.ie): V árkonyi Istvánné 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és Bognárné Csubák Judit 
beosztása: pedagógus 
Munkahelyi telefonszáma: tel: 06/20- 575-2156 

E-mail címe: juditbognar@freemail.hu 

Pályázó adószáma: 16909685-2-42 

Pályázó bankszámla vezetője: OTP 

Pályázó bankszámlaszáma: 11784009-16909685 

Pályázó intézményi formája általános iskola 
(közoktatási, stb.): 

Az erdei iskolainyári tábor tervezett időpontj a: 2011.05.21-25 (5 nap, 4 éjszaka) 
Az erdei iskolainyári tábor tervezett helyszíne: 

A programban részt vevő gyermekek életkora 
-tól, -i : 
9 éves:3 fő 
l O éves: 26 fő 
ll éves: 18 fő 
12 éves: l fő 

Azsúr Ifjúsági és Családi Üdülő 
3348 Szilvásvárad, Park u. 4. 
48 fó 
4 fő 
2 fő: tábor- és túravezető, erdész 

~~: 
~ .. ~'~y-~' ,,./' 

;_ o ~2.. . os. 2.1 _:,;.JS:',' '. ' ./ 

~~. jwr. Vrl ~ ~: :.J~·p 



/ 2012 ÁPR 12. 

Iktatószám:1!-f~.9:~?({ /J. C?.!. '0. ..... (pályáztató tölti ki) 

PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által, 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra vonatkozó törzsada tok: 
_l 

A pályázatot benyújtó szervezet ~~~~...tuP~ ~,.~c-c,~ 

neve: ll.Q1.ö L ~ \". , .J.\. '". <!.-_.. 
A erdei iskolafnyári tábor Ö~-~ Ci<.<..L- kold- d-, ~~~~\~ Tá.6q. - jo.k.._-

me20.evezése, akkreditációs száma: -
A pályázó címe, elérhetősége: A ..t oA 'e>u&~ re~ L 1 Uli ö U -<ti . 

Te\.' 210!> -oc.xöc; 

Pályázati programért felelős 
~-;i~ (J'~ JJ \ . 

személy (a szervezet képviselője): ~"""""-

A kapcsolattartó ügyintéző neve és 5~ ut-~ ~~ 
beosztása: 
Munkahelyi telefonszáma: U?:J - o ca sG 

E-mail címe: ~k... LJ.Q.o\.-,.ug@~.~ 

Pályázó adószáma: A ~g .o g 0&' tr -2__- 4 2..-

Pályázó bankszámla vezetője: OTP~ ll. 
Pályázó bankszámlaszáma: ;1;1 f-8Í-iOOC3 -,{ 09' 06 & 5 

Pályázó intézményi formája 
~ ~k..otCL-(közoktatási, stb.): 

Az erdei iskola/nyári tábor tervezett időpontj a: w n . os-. .zA. - ).012.. os.J.s- b~ 

Az erdei iskola/nyári tábor tervezett helyszíne: 
T~ 

A programban részt vevő gyermekek száma: !;;8 

A programban részt vevő pedagógusok száma: 3 
A programban részt vevő egyéb szakemberek száma: -
A programban részt vevő gyermekek életkora 
(-tól, -ig): 

1- ftes.\éves: fl_ fő 
g /3. o--) éves: A 9 fő 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által, 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra vonatkozó törzsadatok: 

A pályázatot benyújtó szervezet Kőbányai Kada M~hály általános Iskola és 
neve: Gyermekek Háza Ovoda 
A erdei iskola/nyári tábor Öreg-tó Club Hotel és Ifjúsági Tábor 
megnevezése, akkreditációs száma: 2890 Tata, Fáklya utca 4. 
A pályázó címe, elérhetősége: 1103. Kada utca 27-29. 

262 0177 
Pályázati programért felelős J ászfalvi Ildikó 
személy (a szervezet képviselője): Holicza Jánosné 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és Nemes Pálné 
beosztása: 
Munkahelyi telefonszáma: 262 0177 

E-mail címe: kadatitkar@gmail.com 

Pályázó adószáma: 16909726-2-42 

Pályázó bankszámla vezetője: 

Pályázó bankszámlaszáma: 11784009-16909726-09450000 

Pályázó intézményi formája közoktatási 
(közoktatási, stb.): 

Az erdei iskolainyári tábor tervezett időpontj a: 2012. június 11-tőljúnius15-ig 
Az erdei iskolainyári tábor tervezett helyszíne: 

8 éves: 15 fő, 7 éves: 10 fő, l. a osztály 
8 éves: 18 fő, 9 éves: 7 fő, 2. a osztál 

Öreg-tó Hotel és Ifjúsági Tábor 
Tata, Fáklya utca 4. 

50 fő 
4 fő 

2 fő 

50 fő 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által, 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra vonatkozó törzsadatok: 

A pályázatot benyújtó szervezet Kőbányai Kada Mihály általános Iskola és 
neve: Gyermekek Háza Óvoda 
A erdei iskola/nyári tábor Erdei Iskola Nőtincsen 
me211evezése, akkreditációs száma: 
A pályázó címe, elérhetősége: 1103. Kada utca 27-29. 

262 0177 
Pályázati programért felelős Kohl Katalin 
személy (a szervezet képviselő.ie): 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és Nemes Pálné 
beosztása: 
Munkahelyi telefonszáma: 262 0177 

E-mail címe: kadatitkar@gmail.com 

Pályázó adószáma: 16909726-2-42 

Pályázó bankszámla vezetője: 

Pályázó bankszámlaszáma: 11784009-16909726-09450000 

Pályázó intézményi formája közoktatási 
(közoktatási, stb.): 

Az erdei iskolainyári tábor tervezett időpontj a: 2012.június 11-15 
Az erdei iskolainyári tábor tervezett helyszíne: Nőtincs 

A programban részt vevő gyermekek száma: 56 
A programban részt vevő pedagógusok száma: 4 
A programban részt vevő egyéb szakemberek száma: o 
A programban részt vevő gyermekek életkora l.b, 3.b 
(-tól, -ig): 
7 éves: 5 fő 
8 éves: 22 fő 
9 éves: 7 fő 
10 éves: 20 fő 
ll éves: 2 fő 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra vonatkozó törzsadatok: 

A pályázatot benyújtó szervezet Kőbányai Kada Mihály Altalános Iskola és 
neve: Gyemekek Háza Óvoda 
A erdei iskola/nyári tábor Barangolás a V értesben 
megnevezése, akkreditációs száma: 

A pályázó címe, elérhetősége: 1103 Budapest Kada u.27-29.m Tel./fax:2620177 
E-mail:kadasuli@Jgmail.com 

Pályázati programért felelős Törökné Kis Gyöngyi 
személy (a szervezet képviselője): 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és Nemes Pálné 
beosztása: iskolatitkár 
Munkahelyi telefonszáma: 2620177 

E-mail címe: kadatitkar@gmail.com 

Pályázó adószáma: 16909726-2-42 

Pályázó bankszámla vezetője: OTP BankNYRT. 

Pályázó bankszámlaszáma: 11784009-16909726-09450000 

Pályázó intézményi formája: Közoktatási 

l 



Az erdei iskolainyári tábor tervezett időpontja: 

Az erdei iskolainyári tábor tervezett helyszíne: 

A programban részt vevő gyermekek száma: 
A programban részt vevő pedagógusok száma: 
A programban részt vevő egyéb szakemberek száma: 
A programban részt vevő gyermekek életkora: 

2012. június ll-15 

V értesboglár 

27 
2 

Béves: 3 fő 
9éves: 24 fő 

A pályázó részesült-e a pályázat leadásának évében más önkormányzati támogatásban? 
Nem. 
A tervezett program rövid összefoglalása: 

Fő célkitűzések, nevelési célok, készség-és képességfejlesztés: 

Célunk az egész év során megszerzett tudás és ismeret rendszerezése, a gyakorlatban való 
alkalmazása. 

• A természetes környezetben elsajátított ismeretek az iskolai tananyag megértését, 
elmélyítését segíti elő. 

• Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink átfogó képet kapjanak a Vértes és környéke 
természeti sajátosságairól, történelmi emlékeiről, állat- és növényvilágáról . 

• Célunk továbbá, hogy megismertessük tanulóinkat a lovas kultúra elemeivel. Ebben a 
helyi szakemberek lesznek a segítségünkre. Naponta meglátogatjuk a helyi lóistállót, 
ahollovaglásra is lesz alkalom, továbbá a lovak tartásával ismerkedhetnek meg 
tanuló ink. 

• A közösségi élet, az egymással való együttműködési készség kialakítása. 
• Egészséges életmódra nevelés 

Napirend: 
Délelőtt : Megfigyelési szempontok megbeszélése után csoportos munka keretében a környék 
megismerése, vizsgálódás, anyaggyűjtés. Az istállók meglátogatása, lovaglás. 
Délután: A délelőtt megfigyeltek összegzése, a gyűjtött anyagok rendszerezése, naplóírás 
Sportversenyek, szellemi vetélkedők. 
Este: Tábortűz, daltanulás, vetélkedők. 
Fakultatív programlehetőség: vadles, madárles, kenyérsütés 

Elsajátítandó ismeretek: 
• A környezetismeret órán tanult növények és állatok felismerése. Növénymeghatározás. 

Az erdő növény és állatvilágának megfigyelése. Gombaismeret Vadmadár-megfigyelés. 
• Természetvédelem, vadgazdálkodás, vadászati kultúra. 
• A tájegységre vonatkozó történelmi ismeretek, mondák, mesék megismerése. 
• Napló és levélírás. 
• Mérések végzése a természetben. 
• A lovas kultúra megismerése 

2 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által, 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra vonatkozó törzsadatok: 

, 
A pályázatot benyújtó szervezet Kőbányai Kada Mihály Altalános Iskola és , 
neve: Gyermekek Háza Ov oda 
A erdei iskola/nyári tábor Hollókő - a világörökség része 
megnevezése, akkreditációs száma: 3. a 
A pályázó címe, elérhetősége: 1103 Budapest Kada utca 27-29. 

Tei./Fax.:262-0177 
Pályázati programért felelős 

Takács Ferenc személy (a szervezet képviselő_ie): 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és Nemes Pálné 
beosztása: iskolatitkár 
Munkahelyi telefonszáma: 262-0177 
E-mail címe: 

kadatitkar@gmail.com 

Pályázó adószáma: 
16909726-2-42 

Pályázó bankszámla vezetője: OTP BANK NYRT. 
Pályázó bankszámlaszáma: 

11784009-16909726-09450000 

Pályázó intézményi formája 
közoktatási (közoktatási, stb.): 

Az erdei iskolainyári tábor tervezett időpontj a: 2012. június 11-15. 
Az erdei iskolainyári tábor tervezett helyszíne: , 

Hollókő - Ofalu 

A programban részt vevő gyermekek száma: 27 fő 
A programban részt vevő pedagógusok száma: 2 fő 
A programban részt vevő egyéb szakemberek száma: 4 fő 
A programban részt vevő gyermekek életkora 
(-tól, -iJ;!): 
__ 9 __ éves: _20_ fő 

10 éves: 7 fő 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által, 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra vonatkozó törzsadatok: 

A pályázatot benyújtó szervezet Kőbányai Kada M!hály általános Iskola és 
neve: Gyermekek Háza Ovoda 
A erdei iskola/nyári tábor Szandavári Diáktábor 
megnevezése, akkreditációs száma: Futurist Kft, 2697 Szanda, Rákóczi útl. 

Cg.01-09-664822 
A pályázó címe, elérhetősége: 1103. Kada utca 27-29. 

262 0177 
Pályázati programért felelős Hering Ilona 
személy (a szervezet képviselő.ie): 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és Nemes Pálné 
beosztása: 
Munkahelyi telefonszáma: 262 0177 

E-mail címe: kadatitkar@gmail.com 

Pályázó adószáma: 16909726-2-42 

Pályázó bankszámla vezetője: 

Pályázó bankszámlaszáma: 11784009-16909726-09450000 

Pályázó intézményi formája közoktatási 
(közoktatási, stb.): 

Az erdei.iskola/nyári tábor tervezett időpontj a: 2012.június 11-15. 
Az erdei iskolafnyári tábor tervezett helyszíne: 2697 Szanda, Rákóczi út l. 

Szandavári Diáktábor 
A programban részt vevő gyermekek száma: 42 fő 
A programban részt vevő pedagógusok száma: 4 fő 
A programban részt vevő egyéb szakemberek száma: -
A programban részt vevő gyermekek életkora 4 .osztályosok 
(-tól, -ig): l O-ll évesek 

- 10 éves: 38_ fő 2000-ben szül.: 5 fő 

- ll éves:_4_fő 2001-ben 33 fő 
2002-ben : 4 fő 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által, 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra vonatkozó törzsadatok: 

A pályázatot benyújtó szervezet Kőbányai Kada Mihály általános Iskola és 
neve: Gyermekek Háza Óvoda 
A erdei iskolafnyári tábor Szaodavári Diáktábor erdei iskola 
megnevezése, akkreditációs száma: 
A pályázó címe, elérhetősége: 1103. Kada utca 27-29. 

262 0177 
Pályázati programért felelős TóthKálmán 
személy (a szervezet képviselő.ie): 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és Nemes Pálné iskolatitkár 
beosztása: 
Munkahelyi telefonszáma: 262 0177 

E-mail címe: kadatitkar@gmail.com 

Pályázó adószáma: 16909726-2-42 

Pályázó bankszámla vezetője: 

Pályázó bankszámlaszáma: 11784009-16909726-09450000 

Pályázó intézményi formája közoktatási 
(közoktatási, stb.): 

Az erdei iskola/nyári tábor tervezett időpontja: 2012. szept. 03-07. 
Az erdei iskola/nyári tábor tervezett helyszíne: Szandavár 

A programban részt vevő ~ermekek száma: 125 fő 
A programban részt vevő pedagógusok száma: 10 fő 
A programban részt vevő e~éb szakemberek száma: -
A programban részt vevő gyermekek életkora 
(-tól, -ig): 

éves: - fő 10 é: 7 fő; ll é: 42 fő; 12 é: 
éves:_fő ll fő, 13é: 41 fő; 14 é: 23 fő; 

15 é: l fő 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által, 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra vonatkozó törzsadatok: 

A pályázatot benyújtó szervezet Kőbányai Kada M!hály általános Iskola és 
neve: Gyermekek Háza Ovoda 
A erdei iskola/nyári tábor Leányfalui erdei iskola 
megnevezése, akkreditációs száma: 
A pályázó címe, elérhetősége: 1103. Kada utca 27-29. 

262 0177 
Pályázati programért felelős Gebri Gáborné 
személy (a szervezet képviselője): 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és Nemes Pálné 
beosztása: 
Munkahelyi telefonszáma: 262 0177 

E-mail címe: kadatitkar@gmail.com 

Pályázó adószáma: 16909726-2-42 

Pályázó bankszámla vezetője: 

Pályázó bankszámlaszáma: 11784009-16909726-09450000 

Pályázó intézményi formája közoktatási 
(közoktatási, stb.): 

Az erdei iskolainyári tábor tervezett időpontj a: 2012.szept.3.4.5.6.7. 
Az erdei iskolainyári tábor tervezett helyszíne: 

A programban részt vevő gyermekek száma: 
7.b osztál 

A programban részt vevő gyermekek életkora 
-tól, -i : 

éves éves: fő 

Leányfalu Szerencsejáték ZRT 
Üdülője 
26 fő 

2 fő 

13-15 .évesek 
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PÁLYÁZATI ADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által, 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra vonatkozó törzsada tok: 

A pályázatot benyújtó szervezet Kőbányai Kada Mihály általános Iskola és 
neve: Gyermekek Háza Óvoda 
A erdei iskola/nyári tábor Vándortábor-Mecsek 
megnevezése, akkreditációs száma: 
A pályázó címe, elérhetősége: 1103. Kada utca 27-29. 

262 0177 
Pályázati programért felelős Hanczné Szmilkó Katalin 
személy (a szervezet képviselője): 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és Nemes Pálné iskolatitkár 
beosztása: 
Munkahelyi telefonszáma: 262 0177 

E-mail címe: kadatitkar@gmail.com 

Pályázó adószáma: 16909726-2-42 

Pályázó bankszámla vezetője: OTP BANK NYRT 

Pályázó bankszámlaszáma: 11784009-16909726-09450000 

Pályázó intézményi formája közoktatási 
(közoktatási, stb.): 

Az erdei iskolainyári tábor tervezett időpontja: 2012.június 27-július 06. 
Az erdei iskolainyári tábor tervezett helyszíne: 

9 éves: 1 fő 
11 éves: 15 fő 
12 éves: 5 fő 
13 éves: 5 fő 
14 éves: 14 fő 

Pécs, Orfű, Obánya 

40 fő 
6 fő 

9-14.év 

~------------------------------. 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által, 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra vonatkozó törzsadatok: 

A pályázatot benyújtó szervezet Kőbányai Csodapók Óvoda 
neve: 
A erdei iskola/nyári tábor Napsugár ifjúsági és sporttábor (nyári tábor) 
megnevezése, akkreditációs száma: Szaknyér 
A pályázó címe, elérhetősége: 1104 Budapest, Mádi utca 127. 

260-33-62 
Pályázati programért felelős Cseh Sándorné 
személy (a szervezet képviselője): 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és Wodzinsky Gabriella, óvodavezető helyettes 
beosztása: 
Munkahelyi telefonszáma: 06-1-260-3362 

E-mail címe: csodapok@entemet.hu 

Pályázó adószáma: 16909599-1-42 

Pályázó bankszámla vezetője: OTPBank 

Pályázó bankszámlaszáma: 11784009-16909599 

Pályázó intézményi formája Közoktatási intézmény 
(közoktatási, stb.): 

Az erdei iskolainyári tábor tervezett időpontja: 2012. július 22-27 
Az erdei iskolainyári tábor tervezett helyszíne: Szaknyér 

A pro~ramban részt vevő gyermekek száma: 33 fő 
A prowamban részt vevő pedagógusok száma: 7 fő 
A pro~ramban részt vevő egyéb szakemberek száma: o 
A programban részt vevő gyermekek életkora 
(-tól, -ig): 
5-?éves: 18fő 
7-12 éves: 15 fő 

l 
r/j' . Y.r, 

•' / 



l Ikt.sz.: .. 'r:.-.C.Uc:?~k/Jg/.~ ....... (pályáztató tölti ki) 

PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által, 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra vonatkozó törzsadatok: 

A pályázatot benyújtó szervezet Kőbányai Csodafa Óvoda 
neve: 

A erdei iskola/nyári tábor Balaton - Felvidéki Erdészeti Erdei Iskola, 
megnevezése, akkreditációs száma: 000011 

8296 Monostorapáti, Petőfi u 34. 
A pályázó címe, elérhetősége: 1108 Budapest Ujhegyi sétány 17-19. 

Pályázati programért felelős Nagy Agota 
személy (a szervezet képviselője): óvodavezető 

A kapcsolattartó ügyintéző neve és Benedek Zoltánné óvodapedagógus 
beosztása: 
Munkahelyi telefonszáma: 06-1-264-98-85 

E-mail címe: csodafa@entemet.hu 

Pályázó adószáma: 16909654- 2-42 

Pályázó bankszámla vezetője: OTP Zrt. 

Pályázó bankszámlaszáma: 11784009-16909654 

Pályázó intézményi formája: Közoktatási 
(közoktatási,stb.): 

Az erdei iskolainyári tábor tervezett időpontj a: 2012. július 2-6-ig 

Az erdei iskolainyári tábor tervezett helyszíne: Balaton-Felvidéki 
Erdészeti Erdei Iskola 
Monostorapáti 

A programban részt vevő gyermekek száma: 20 Fő 
A programban részt vevő pedagógusok száma: 5 fő 
A programban részt vevő egyéb szakemberek száma: 3 fő 
A programban részt vevő gyermekek életkora: - 6 éves: - 20_ fő 

éves: fő 

l 
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J> ÁL Y ÁZA TI ADATLAP 

Budapest F'őváros X. kerület Kőbányai Önkormán:yzat Képviselő-testületc 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által 

az erdei iskolák és nyári táborok működésénck 2012. évi támogatásárakiírt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra vonatkozó törzsadatok: 

A pályázatot benyújtó szervezet Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
neve: Önkom1ányzat Kékvirág Óvoda 

A erdei iskola/nyári tábor Örs Vezér Erdei Iskola 
megnevezése, akkreditációs száma: Kács 

A pályázó címe, elérhetősége: 1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 

Pályázati programért felelős Béres Péterné, óvodavezető 
személy (a szervezet képviselője): 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és Hegedűsné Juhász Krisztina, óvodapedagógus 
beosztása: 
Munkahelyi telefonszáma: 06-11264-9489 

E-mail címe: kekvirag_ ovoda@freemail.hu 

Pályázó adószáma: 16909506-1-42 

Pályázó bankszámla vezetője: Béres Péterné (Bp. Főv. X. Köb. Önk.) OTP Banknál 

Pályázó bankszámlaszáma: 11784009-16909506-09450000 

Pályázó intézményi formája: Ov oda 



.. 

Az erdei iskola/nyári tábor tervezett időpontja: 

Az erdei iskola/nyári tábor tervezett helyszíne: 

2012.06.18-22. 

Örs Vezér Erdei Iskola 
Kács 

A programban részt vevő gyermekek száma: 16 fő ( ebbőliO fő 
beszédfogyatékos gyermek és 5 fő 
HH) 

A programban részt vevő pedagógusok száma: 4 fő 
A programban részt vevő egyéb szakemberek száma: o fő 
A programban részt vevő gyermekek életkora: _ 5 __ éves: _2 _ fő 

_6 __ éves: _8_ fő 
_7_ éves: _6_ fő 

A pályázó részesült-e a pályázat leadásának évében más önkormányzati támogatásban? 
(röviden) 

NEM 

A tervezett program rövid összefoglalása: 
06.18. De: utazás a táborhelyre vonattal és busszal 

Ebéd, pihenő 
Du: rókavadászat (keresőjáték) 
Vacsora 
Éjszakai cukoreső (sötétedés után elemlámpás keresőjáték) 

06.19. De: Környezetvédelmi program-kirándulás természetvédő vezetésével 
(Zsendice tanösvény, Zsendice barlang) 

Ebéd, pihenő 
Du: Kézműves foglalkozás- természetes anyagokból játékok készítése, szabadjáték 
Vacsora 
Ki-Mit-Tud (vers, ének, mese, tánc) 

06.20. De: Kirándulás, aKácsi várrom és a Kőhodály megtekintése 
Ebéd, pihenő 
Du: Ötpróba, akadályverseny a tábor területén (zsákban futás, célba dobás, 

horgászat, ugrókötélhajtás, buborékfújás) 
Vacsora 
Bagoly és denevér les - sötétedés után 

06.21. De: kézműves foglalkozás -lenvászon hátizsák festése, egyéni ötletek megvalósítása 
Ebéd, pihenő 
Du: lovaglás a közeli lovardában 
Vacsora (sütögetés szabadtűzön) 
Tábortűz, búcsúest 

06.22. De: csomagolás, szabadjáték 
Du: utazás haza vonattal 

2 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által, 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz 

P ÁL Y ÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2012-1. 

A Pályázóra vonatkozó törzsadatok: 

A pályázatot benyújtó szervezet Kőbányai Zsivaj Ovoda 
neve: 
A erdei iskola/nyári tábor 
megnevezése, akkreditációs száma: 
A pályázó címe, elérhetősége: 1105. Budapest Zsivaj u. 1-3. 

Pályázati programért felelős Babics Attiláné 
személy (a szervezet képviselője): 

A kapcsolattartó ügyintéző neve és Horváth Tímea, óvodapedagógus, vezető h. 
beosztása: 
Munkahelyi telefonszáma: 06-1/262-08-37 

E-mail címe: zsivaj ovi@entemet.hu 

Pályázó adószáma: 16909678-1-42 

Pályázó bankszámla vezetője: OTP 

Pályázó bankszámlaszáma: 11784009-16909678 \ 

Pályázó intézményi formája Ov oda 
(közoktatási, stb.): 



.. 

Az erdei iskolafnyári tábor tervezett időpon~ a: 
Az erdei iskolafnyári tábor tervezett helyszíne: 

A programban részt vevő ~ermekek száma: 
A programban részt vevő pedagógusok száma: 
A programban részt vevő egyéb szakemberek száma: 
A programban részt vevő gyermekek életkora 
(-tól, -ig): 

6 éves: 5 fó 
7 éves: 5 fó l fó hallássérült 

A pályázó részesült-e a pályázat leadásának évében más 
önkormányzati támogatásban? 

NEM 

A tervezett program rövid összefoglalása: 

06.18. De.: utazás vonattal, busszal a táborhelyre Kácsra 
Ebéd, pihenő 

2012. 06.18-22. 
Kács 
Örs Vezér Erdei Iskola 
10 
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---

Du.: Vadász és nyulak mozgásos játékok (tábor területén zsákban futás, célba 
dobás. 

Vacsora 
Rókavadászat ( éjjeli elemlámpás játék) 

06.19. De.: Kirándulás a Varga-völgyi tanösvényen erdész vezetésével 
Ebéd, pihenő 
Du.: Lovaglás a közeli lovardában 
Vacsora 
Éjszakai állatok megfigyelése 

06.20. De.: Kézműves népi mesterségek ( termés, kavics képek készítése ) 
Ebéd, pihenő 
Du.: Kirándulás a Kácsi patak vízlépcsőihez 
Vacsora 
Szentjánosbogarak ( séta lámpással ) 

06.21. De.: Éltető víz (forrásvizek mikroszkópos, nagyítós vizsgálata) 
Ebéd, pihenő · 
Du.: Darkács délután (póló festés, tábori emlék készítése) 
Vacsora: szalonna sütés 
Tábortűz (zenés búcsúest, ki-mit tud játékok, jutalom, oklevél átadása) 

06.22. De.: Csomagolás, szabad játék 
Du.: utazás busszal, vonattal Budapestre 


