
 

 

 

Funside Egyesület 

Pályázati felhívás a Funside Balaton 

gyermektábor helyszíni arculatának, 

díszletének, dekorációjának 

tervezésére és megvalósítására 

Leadási határidő: 2014. április 11. 
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Farkas Eszter 

Projektvezető 

Tel: 06 30 3 111 746 

E-mail: farkas.eszter@funside.hu 

Honlap: http://www.funside.hu 

Kedves Pályázó! 

Pályázat célja 

A Funside Egyesület célja, hogy az arculat jelenlegi formájához tökéletesen 

illeszkedő dekoráció, díszlet tervezése és megvalósítása kreatív fiatalok által 

valósuljon meg a Funside Balaton nyári gyermektábor balatongyöröki 

helyszínén. A pályázó az ötletei megvalósításával a későbbi tanulmányaihoz 

hasznosítható tapasztalatokat és jó gyakorlatot szerezhet.   

Pályázat tárgya 

Az arculat dekorációjának fejlesztése: 

- már meglévő arculati elemek szerint; 

- táborozó gyermekek számára otthonos, vidám környezet 

kialakításának érdekében; 

- egyedi ötletekkel, melyek csak az egyesület táboraiban láthatóak.  

(Például felakasztható díszek, lampionok, papírból készített különböző 

kellékek, stb.) 

Funside Balaton tábor 

Nemzetközi ottalvós nyári táboraink gyönyörű és jól védett környezetben, 

közvetlenül a Balaton mellett, kiscsoportos foglalkozásokkal, 20 féle témával 

és rengeteg izgalmas programmal várnak minden 7 és 17 év közötti táborozót. 

Kik nyújthatnak be pályázatot 

Minden 15-25 éves fiatal. (Lehet páros munka is, mert a győztes pályázó 

nyereménye 2 fő részére szól.) 

A győztes pályázó nyereménye 

- 2 fő részére egyhetes balatoni szállás és teljes ellátás; 

- referenciaanyag a későbbi tanulmányokhoz; 

- az iskola követelményeinek megfelelően külső gyakorlatnak is leírható, 

valamint diplomamunkához is felhasználható.  
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Farkas Eszter 

Projektvezető 

Tel: 06 30 3 111 746 

E-mail: farkas.eszter@funside.hu 

Honlap: http://www.funside.hu 

Megvalósításra szánt összeg 

100.000 Forint a kivitelezésre felhasználható maximális összeg. 

A Funside Egyesület weboldalai, amik irányvonalat nyújtanak a 

tervezésben 

Weboldal: http://www.funside.hu/ 

Facebook oldal: https://www.facebook.com/funsidetabor?fref=ts 

2013-as balatoni táborok aftermovie-ja: 

https://www.youtube.com/watch?v=HxIPTlK1QZs 

Funside Balaton tábor, Balatongyörök 

Fotók a tábor helyszínéről, amik a tervezésben segítséget nyújtanak: 

http://bit.ly/1krcblu  

A pályázat benyújtásának határideje  

2014. április 11. 

A pályázat benyújtásának módja 

Elektronikus úton Farkas Eszter részére, a farkas.eszter@funside.hu e-mail 

címre. 

Pályázathoz benyújtandó dokumentumok 

- Tervek, tervrajzok, fotók, stb.; 

- pályázati adatlap; 

- részletes költségvetés. 

Amennyiben valamelyik dokumentum hiányzik a pályázatból, úgy azt nem 

tudjuk elfogadni és értékelni!  

A pályázatok értékelése, elbírálásának határideje 

A benyújtott pályázatokat a beadási határidőt követő 10 napon belül (2014. 

április 21-én) a Funside Egyesület vezetőségének bizottsága bírálja el. A 

győztes pályázót 2014. április 21-e után, a kitöltött pályázati adatlapba 

megadott telefonszámon értesítjük. 


