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Pályázati űrlap 

 

Pályázati téma megnevezése: Hagyományőrző rendezvények és képzések- Kézműves tábor 

Fejezeti száma:………………………………………………………………………………………………. 

 

 

1. A pályázó adatai 

 

 1.1 A szervezet neve (magyar nyelven): Bakalovich Emma Egyesület, Detta  

 1.2 A szervezet neve (az ország nyelvén): Asociaţia Bakalovich Emma – Deta (Timiş)  

 1.3 Székhelye: ország: Románia megye: Temes 

 helység: Detta út,utca:  ___________ 

 1.4 Levelezési cím (magyar nyelven): ország:  Románia  

 megye: Temes  helység: Detta 

út, utca: ________________________ 

 1.5 Levelezési cím (az ország nyelvén): Asociaţia Bakalovich Emma – Deta (Timiş) 

1.6 Telefonszáma: +40-256-_____________ 

1.7  Faxszáma: +40-256-_________________ 

 1.8 Szervezeti-működési formája: egyesület 

1.9 A számlatulajdonos megnevezése (az ország nyelvén):- 

1.10 Számlavezető bank megnevezése, címe (az ország nyelvén): -  

1.11 A pályázó bankszámlaszáma: - 

(Ha a pályázó és a számlatulajdonos nem azonos, akkor kérjük az alábbi pontok kitöltését.) 

 

 1.12 Az összeget befogadó intézmény megnevezése:  

1.13 Az összeget befogadó intézmény címe: ország: Románia 

megye: Temes helység: __________út, utca: ____________________ 

1.14 A befogadó számlavezető bank megnevezése, ahová az átutalást kéri (az ország nyelvén):  

 1.15 Bankszámlaszáma: 

 1.16 Devizapénztári készpénzfelvét esetén:  

    Az ügyfél neve:………………………………………………………………. 

    Útlevélszáma:………………………………………………………………... 
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2. A megvalósítással kapcsolatos adatok 

 

 2.1 Az elnyert támogatás felhasználásának célja: a  10 napos kézműves tábor működési költségeinek 

 fedezése (utazás, ellátás, munkaanyagok beszerzésére fordított összegek 

 2.2 A megvalósítás helye: Bodófalva  – ifjúsági tábor (Temes megye) 

2.3 A megvalósító intézmény megnevezése: Bakalovich Emma Egyesület 

2.4 A megvalósító intézmény címe: ország: Románia megye: Temes helység: Detta út, utca: 

_________________ 

 

 

3. A pályázati cél megvalósításának adatai 

 

3.1 Tervezett kezdő időpontja: 2010. július 30. 

3.2 Tervezett befejező időpontja: 2010. augusztus 9. 

 

4. Az igényelt támogatással kapcsolatos adatok 

            Ft-ban 

 4.1 Az igényelt támogatás összege:       300.000 

 4.2 Az átutalást forintban kéri: Nem 

 4.3 Az átutalást devizában kéri: Igen devizanem: EURO 

 

 

5. A pályázati cél megvalósítását szolgáló egyéb források 

 

 5.1 Saját forrás összege:       2000 RON / 300.000 HUF  

5.2 Más támogató megnevezése:        ……………–………… 

5.3  Más támogatótól kért összeg:       ……………–………… 

 5.4 Más támogatótól kapott összeg:      ……………–………… 

 

 

6. Az előző évben kapott támogatás adatai 

 

 6.1 Az előző évben kapott támogatással elszámolt-e (Igen/Nem)                     ……………–………… 
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 6.2 A kapott támogatás összege:       ……………–………… 

 6.3 Elszámolt összeg:        ……………–………… 

 

 

7. Megbízott kapcsolattartó neve, címe: Czifra Julianna, óvónő, programfelelős 

 

 8. A pályázat aláírására jogosult személy neve: Czifra Julianna 

 

9. A szerződés aláírására jogosult személy neve: : ______________ 

 

 

                     Dátum: 2009. november _____ 

 

Aláírás (név, beosztás) 
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A kézműves tábor tartalma, célja, megvalósíthatósága: 

 

A program célja néphagyományaink ápolása, megismerése. Ezen belül a kézműves hagyományok 

ismertetése így: szövés, nemezelés, batikolás, gyöngyfűzés, csomózás. 

 

A tevékenység 11 napos: 

- első és utolsó nap – utazás 

- kétszer 1–1 napos kirándulás 

- hat napos műhelymunka 

- egy napos felkészülés és bemutatás => kiállítás 

 

 

A tevékenység fontossága: 

 

A dettai nagycsoportos óvodások és kisdiákok ismerjék meg ezen tevékenységeket, sajátítsanak el néhány 

gyakorlati fogást. Ápolják és adják majd tovább ismereteiket, őrizzék és vigyék tovább a népművészet 

folytonosságát. Érezzék át a csoportmunka, a közösség nyújtotta előnyöket. 

 

 

Részletes költségvetés: 

 

- utazási költségek: 1000 RON (2x 250 km) 

- ellátási költégek: 2500 RON (11napx 40 diák) 

- anyagok: gyöngy, gyapjú, textília, textíliafesték, spárga, vászon: 500 

 


