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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

KEDVEZMÉNYES TAVASZI-ŐSZI KIRÁNDULÁSRA, ERDEI 
ISKOLÁRA és NYÁRI TÁBOROZÁSRA 

 
A Família Perlaki Pihenőpark és Vendéglátóipari Kft. tulajdonosa pályázatot hirdet 

Balatonszárszón található KID Família Üdülőben kedvezményes tavaszi-őszi kirándulásokra, 
erdei iskolára és nyári táborozási lehetőség elnyerésére. 

 
 

A pályázat célja:  
Óvodások és általános és középiskolás gyermekek számára április és október között 
hasznos, ismeretek bővítésére irányuló tevékenységeken, foglalkozásokon keresztül 
megismertetni a Balaton környéki növényzet egyedi vízi élővilágát, a környezet és az 
itt élő emberek kapcsolatát. Lehetőség biztosítása arra, hogy a gyermekek 
kézügyességét, általános műveltségét, ismeretek játékos, felügyelt, irányított 
elsajátítását végezzék a csoportok saját szervezésű körülmények között. 
Kedvezmények nyújtásával támogatni és elérhetővé tenni a rászoruló gyermekek 
környezeti nevelését, közösségi kapcsolatuk kialakulását. 
 

A tábor helyszíne: 
KID Família üdülő 8624 Balatonszárszó, Ady Endre utca 24. 
 

Rendelkezésre álló infrastruktúra: 
A KID Família üdülő 14 szobával rendelkezik, ezek igény szerint 2-4-5 ágyas 
elhelyezést biztosítanak, maximum 50 fő elhelyezése, ellátása valósulhat meg egy 
időben.  
Az üdülő biztosít napi háromszori étkezési szolgáltatást is saját étkezőjében a saját 
főzőkonyhán keresztül. Az ételeket a HACCP minőségbiztosítási rendszerre épülő 
konyhatechnológia és szállítási technika biztosítja. 
Rendelkezik nagy méretű terasszal, tágas zöldterülettel, erre építjük különböző 
táborozási lehetőségeinket, így sport és edzőtábor, egészségtábor, kézműves tábor, 
színjátszótábor, nyelvi tábor. Rendelkezésre áll kosárlabdapalánk, focipálya kis 
kapukkal, tollaslabdapálya, ping-pong asztal, bográcsozáshoz, szalonnasütéshez 
eszközök, kiépített alapinfrastruktúra.  
Az orvosi ellátást az üdülőn belül szerződtetett partnerrel biztosítjuk. 
A Balaton és Balatonszárszó szabad strandja 200 méter távolságban található a 
tábortól. 

 
Balatonszárszó és környéke látnivalói: 
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Balatonboglár - várhegy-gömbkilátó megtekintése 
Buzsák - népművészeti tájház 
Keszthely - Festetics kastély, Panoptikum, Balaton Múzeum 
Balatonszemes - Postamúzeum, Latinovits-emlékház 
Balatonlelle - konyakmeggy gyártó üzem 
Rádpuszta - lovas centrum megtekintése, lovas kocsikázás 
Balatonederics - Afrika múzeum 
Szántód - falumúzeum 
Balatonszárszó - József Attila múzeum 
Badacsony, Tihany - hajókirándulás 
A környék bejárása utcai kisvasúttal 

 

Ajánlott szervezett kirándulások csoportok számára: 
 Kis-Balaton és környéke élővilágának felfedezése 

    Diás sziget, Matula kunyhó, Fekete István emlékhely 
    Kányavári sziget, Búbos vöcsök tanösvény 
    Szakvezetés a Kis-Balatonon 
    Káponapuszta - bivalyrezervátum 

 
 Környék bejárása utcai kisvasúttal 

    Balatonlelle-konyakmeggy gyártó üzem látogatása 
    Kisvasúttal utazás Rádpusztára 
    Lovas kocsival a környék bejárása, lovaglási lehetőség 
    Kisvasúttal utazás Balatonszemesre 

 
 Szőlősgyörök- Hét vezér fogadó 

    Régi mesterségek és mondavilág megelevenítése 
    Langalló, gyertyakészítés, kelevezés, csillagozás, bőrözés 
    Álmos legendájának megelevenítése-színjáték 
    Ebéd a fogadóban-egész napos program 

 
 Keszthely és környékének megismerése 

    Keszthely-Festetics kastély, Balaton múzeum 
    Balatonederics-Afrika múzeum 
    Sümeg-vár 
    Tapolca-tavasbarlang 
    Somogy megyei népművészeti hagyományok, nevezetességek 

megismerése 
    Buzsák - Népművészeti tájház 
    Szántódpuszta-majormúzeum, akvárium-balatoni halak élővilága 
    Somogyvár-várrom 
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    Somogyvámos - Krishna-völgy, szervezett vezetés 
    Szenna- Szabadtéri néprajzi múzeum 

 
 Katica tanya bemutató gazdaság 

    Kenyérsütés, kürtöskalács készítés 
    Szövés, nemezelés, kézműves foglalkozás 
    Állatgondozás, lovaglás 
    Hancúrpajta, akadálypálya, kukorica-labirintus 

 

Pályázók köre:  
Pályázatot nyújthatnak be azok a szervezetek, iskolák, óvodák, oktatási, képző és 
ellátó intézmények melyek gyermek/ifjúság közösségeit fogják össze, és fontos 
szempontként kezelik a környezet megismerését, megvédését, és a közösség építő 
program hasznos megvalósítását. Nem nyújthatnak be pályázatot magánszemélyek. 
 

Időpontok és árak: 
 
Tavaszi kirándulások:  
 

 2014. május 19-től 2014. június 15-ig: bármely napokra  3.900 Ft/fő/éj1 
Minden csoport esetén 20 fős létszámonként 1 fő szállása és étkeztetése ingyenes! 

 
Nyári táborok: 
 

 2014. június 16-tól június 22-ig maximum 50 fő   4.250 Ft/fő/éj1 
 2014. június 23-tól 2014. június 29-ig maximum 50 fő  4.250 Ft/fő/éj1 
 2014. június 30-tól 2014. július 5-ig maximum 50 fő  4.250 Ft/fő/éj1 
 2014. július 7-től 2014. július 13-ig maximum 25 fő  4.250 Ft/fő/éj1 
 2014. augusztus 4-től 2014 augusztus 10-ig maximum 50 fő 4.250 Ft/fő/éj1 
 2014. augusztus 25-től 2014. augusztus 31-ig maximum 50 fő 4.250 Ft/fő/éj1 

Minden csoport esetén 20 fős létszámonként 1 fő szállása és étkeztetése ingyenes! 
 
Őszi kirándulások: 
 

 2014. szeptember 1-től szeptember 7-ig maximum 50 fő 3.900 Ft/fő/éj1 
 2014. szeptember 8-tól szeptember 14-ig maximum 50 fő 3.900 Ft/fő/éj1 
 2014. szeptember 15-tól szeptember 21-ig maximum 50 fő 3.900 Ft/fő/éj1 
 2014. szeptember 22-től szeptember 28-ig maximum 50 fő 3.900 Ft/fő/éj1 

Minden csoport esetén 20 fős létszámonként 1 fő szállása és étkeztetése ingyenes! 

                                                            
1 Az árak az ÁFA-t tartalmazzák 
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A nyertes pályázók kedvezményei: 
1. A pályázati felhívásban kiírt árak biztosítása 
2. 2-3 éjszakás foglalás esetén (minimum 25 fő) egy alkalommal 2 órás kézműves 

foglalkozás. 
3. 5-6 éjszakás foglalás esetén (minimum 40 fő) egy alkalommal 2 órás kézműves 

foglalkozás, valamint egy alkalommal 1 órás balatonföldvári sétahajózás 
vitorlás hajóval (A két település közötti utazás a csoportot terheli). 

4. Minden csoport esetén 20 fős létszámonként 1 fő szállása és étkeztetése 
ingyenes! 

 
Választható szervezett táboraink: 

 Sport és edzőtábor 
 Egészségtábor 
 Kézműves tábor 
 Színjátszó tábor 
 Nyelvi tábor 
 Általános tábor 

 

Pályázat benyújtásának helye és ideje: 
A pályázatot a pályázati felhívás mellékletét képező pályázati adatlap kitöltésével 
postai küldeményként vagy e-mailben aláírt 1 példányban az alábbi címekre várjuk: 

Postacím: Família Perlaki Pihenőpark és Vendéglátóipari Kft. 
1223 Budapest, Rákóczi utca 6. III. 16. 

E-mail: familiaperlaki@freemail.hu 
A pályázat benyújtása 2013. november 15-től folyamatos 
 

Értékelési szempontok: 
A benyújtott pályázatok esetén előnyt élveznek: 

 Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű 
gyerekek táboroztatása, kirándulása esetén2 

 40-50 fő közötti csoportok foglalás esetén 
 Komplett ellátás kérése esetén 
 1-4. iskolai osztályok esetén 

                                                            
2 Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve akiknek rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította. E csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét 
ellátó szülője óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik 
évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek. 
SNI (sajátos nevelési igényű) - 121. § (1) E törvény alkalmazásában: 29. sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs 
bizottság szakvéleménye alapján:  
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 
b) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros 
hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar); 
(9) Ha jogszabály az óvodai nevelésben részt vevő, a tanulói jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban álló vagy a képzési kötelezettséget teljesítő fogyatékos gyermek 
részére kedvezményt, juttatást, jogosultságot, kötelezettséget állapít meg, a fogyatékos gyermek, tanuló fogalom alatt a sajátos nevelési igényű gyermeket, tanulót kell 
érteni. 
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 5 nap feletti időintervallum esetén 
 Sport és művészeti iskolák, csoportok esetén 
 2015. évre szóló előrendelés esetén (2 évben jönne a csoport) 
 Ha a kiíró adhatja meg az időintervallum időpontját 

 
Értékelési 
szempontok 
megnevezése 

Értékelési szempontok viszonyítási alapja Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

Pályázó 
székhelye, címe 

Székhely 
távolsága 
Balatonszárszótól 

0-100 km távolság 1 pont 

100-200 km távolság 2 pont 
200 km-nél távolabb 3 pont 

Pályázó 
célcsoportjára 
vonatkozóan 

Hátrányos 
helyzetű és sajátos 
nevelési igényű 
gyermekek száma 

0 fő 0 pont 
kevesebb, mint 5 fő 1 pont 
kevesebb, mint 10 fő 2 pont 
10 főnél több 3 pont 

A csoport 
életkorával 
összefüggésben 

óvodai, általános iskola 
5-8 osztály, ifjúsági és 
vegyes 

1 pont 

általános iskolai 1-4 
osztály 

2 pont 

A csoport 
intézményének 
jellegére 
vonatkozóan 

a csoport nem sport 
vagy művészeti 
tagozatos iskolából 
érkezik 

1 pont 

sport vagy művészeti 
tagozatos iskolából 

2 pont  

Pályázó 
létszámára 
vonatkozó adatok 

Programban 
résztvevők száma 
(fő) 

kevesebb, mint 40 fő 1 pont 
több mint 40 fő 2 pont 

A pályázó által 
igényelt 
időtartamra 
vonatkozóan 

Az igényelt 
időtartam 
intervalluma 
alapján 

június 1. és augusztus 
31. között 

1 pont 

május 15-31. és 
szeptember 1-30. 
időpontokban 

2 pont 

Az igényelt 
időtartam hossza 
alapján 

1-5 nap esetén 1 pont 
több mint 5 nap esetén 2 pont 

Az igényelt 
időtartamot a 

nem 0 pont 
igen 1 pont 
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kiíró is 
megadhatja 
Ha a pályázó 
2015. évre is foglal 

nem 0 pont 
igen 1 pont 

Egyedi elbírálás A pályázó bemutatkozása alapján 0-5 pont 

Minimális pontszám: 6 pont 
Maximális pontszám: 23 pont 
 
 

A pályázat eredményhirdetése: 
2014. január 15-ig 

 

Szerződések megküldése: 
2014. január 31-ig 
 

Kapcsolat: 
Telefon: Perlaki Endre: +36-30-950-1184 

    Perlaki Krisztián: +36-20-452-7355 
  E-mail: familiaperlaki@freemail.hu 
 Levélcím: 1223 Budapest, Rákóczi utca 6. III.16. 
 Honlap: www.familiaperlaki.xls.hu 
 

Pályázati csomag tartalma: 
 Pályázati felhívás 
 Pályázati adatlap (a pályázati adatlap MsOffice 2007-es, vagy annál újabb 

verzióval tölthető!) 
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