IX. Országos Fogyasztóvédelmi Sulitábor
Pályázati felhívás
A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (a továbbiakban: Szervező) pályázatot
hirdet meg Magyarország általános- és középfokú oktatási intézményei, valamint tanulóik és
pedagógusaik részére a IX. Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborban történő díjmentes
részvételre.
1. A pályázat célja
A Szervező célja a pályázat meghirdetésével a koruk folytán speciálisan védendő
fogyasztóknak
minősülő,
általánosés
középfokú
intézmények
tanulóinak
fogyasztóvédelemmel történő megismertetése, szerepének bemutatása, tudatos fogyasztóvá
nevelésük elősegítése új, eddig igénybe nem vett oktatási formák segítségével. Ennek
megfelelően a pályázat során nyertes intézmények tanulói és a pedagógusai díjmentesen
vehetnek részt a 2022 nyár elején (tervezetten május vége, június eleje között)
megrendezésre kerülő IX. Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborban, ahol a fiatal fogyasztók
a koruknak megfelelő játékos formában, szórakozva bővíthetik fogyasztóvédelmi
ismereteiket.
A tábor a Balaton északi partján fekvő Zánkán kerül megrendezésre, az Erzsébet
Üdülőközpont és Tábor Zánka ad otthont a résztvevőknek. A létesítmény teljes körű ellátást
biztosító táborozási szolgáltatást nyújt.
2. A lehetséges pályázói és kedvezményezetti kör
Pályázók köre: Magyarország valamennyi általános- és középfokú oktatási intézménye.
Kedvezményezettek köre: Belföldi lakóhellyel rendelkező, tanulói jogviszonyban álló, 14-18
éves gyermek, aki 2022. június 01-ig már betölti a 14. évét, de nem haladja meg a 18. évét és
a nyertes pályázók (tehát az első 5 helyezés valamelyikét elért intézmények) tanulói. A
kedvezményezettek köréhez tartoznak azon pedagógusok is, akiknek intézményei a pályázati
feltételek teljesítése során, a „Fogyasztóvédelmi Sulihét” c. versenyben nyertes pályázatot
nyújtanak be (azaz a legeredményesebb, első 5 helyezés valamelyikét elért intézmények.)
A pályázókra és kedvezményezettekre, valamint a nyertes pályázatokra vonatkozó részletes
feltételek a Pályázati felhívás 6-8. pontjában kerülnek kifejtésre.
3. A támogatás formája
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A Szervező teljes körű ellátást biztosító táborozási szolgáltatás igénybevételéhez nyújt
támogatást 2022. május vége, június eleje közötti időtartamra vonatkozóan a táborban történő
3 napos, azaz 2 éjszakát magában foglaló ott tartózkodáshoz és a tábor programját képező
programokon való részvételhez.
A Szervező által meghirdetésre kerülő táborban és annak programjain történő részvétel a
pályázat feltételeit teljesítő, és nyertesen pályázó intézmények tanulói és pedagógusai számára
teljes mértékben (szállás, étkezés-egyéb programok) díjmentes. A tábor helyszínére való
eljutás és a hazautazás költségeit a nyertes pályázó viseli, az utazással kapcsolatos
költségtérítés tehát nem biztosított.
4. A támogatás forrása
Szervező sikerrel pályázott az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírásra került,
FV-I-21 felhívásra.
5. Beadható pályázatok száma
A pályázati felhívásra egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
6. Pályázati feltételek
6.1. A pályázó vállalja, hogy intézménye keretein belül 2022. február-március hónapban ún.
„Fogyasztóvédelmi Sulihét” c. programot valósít meg, amelynek során az alábbi feladatokat
elvégzi:
- 2-3 perces videó elkészítése a fogyasztóvédelemről- ahogy a diákok látják (Ebből több is
készülhet természetesen, hiszen a legtöbb videót elkészítő iskola különdíjban részesül.)
Ezen kívül további konkrét feladatok nem kerülnek meghatározásra, az alábbi javasolt
kategóriák közül maga dönti el, hogy melyiket, hogyan és milyen módon kívánja
megvalósítani. A pályázat során feltétel, hogy csak a szervező által rendelkezésre bocsátott,
illetve a szervező honlapján megjelent segédanyagok használhatók fel. Más egyesület, vagy
hatóság által kiadott kiadvány, segédanyag felhasználása tiltott, illetve más egyesület, hatóság
bevonása szintén tiltott a pályázat megvalósítása során.
Pályázónak minden általa a diákok számára összeállításra kerülő anyagban fel kell tüntetnie a
Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségét, valamint az Innovációs és
Technológiai Minisztérium támogatásának tényét, és a következő mondatot: „Készült az
Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával.”.
6.2. Javasolt kategóriák:
6.2.1. osztályfőnöki óra keretében megtartásra került fogyasztóvédelmi oktatás,
6.2.2. fogyasztóvédelmi témájú pályaművek diákok általi elkészítése,
6.2.3. intézményi kereten belül lefolytatott fogyasztóvédelmi verseny,
fogyasztóvédelmi totó
6.2.4. fogyasztóvédelmi témájú rajzok,
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6.2.5. egyéb, vonatkozó gyakorlati tevékenység megvalósítása, pl.: rímes vers írása,
békéltető testületi formanyomtatvány kitöltése, írásos nyilatkozatok megírása a szavatosságijótállási, indokolás nélküli elállási jog gyakorlása érdekében.
6.3. Pályázó a pályázatban történő részvételre vonatkozóan bármikor bejelentheti a
„Fogyasztóvédelmi Sulihét!” c. kampány megvalósítására irányuló szándékát írásban a
feosz@feosz.hu e-mail címre. A Szervező honlapján teszi közzé a „Fogyasztóvédelmi
Sulihét” c. program megvalósításához szükséges teljes szakmai háttéranyagot elektronikus
formátumban.
6.4. Pályázó megküldi legkésőbb 2021. április 15-ig a feosz@feosz.hu e-mail címre azon
tanulók – és azon pedagógus – névsorát is, akiket nyertes pályázat esetén a IX. Országos
Fogyasztóvédelmi Sulitáborban történő részvételre kijelöl. Pályázó ezzel egyidejűleg külön
nyilatkozatban - szintén elektronikus úton benyújtva - igazolja a résztvevő gyermekek
életkorát és tanulói jogviszonyának fennállását. Pedagógusi jelölés esetén szükséges a
pedagógiai minőség igazolása és annak megküldése az előbb jelzett e-mail címre, az erre
megfelelő dokumentumok révén (például: pedagógus-igazolvány, intézményi igazolás.)
6.5. Pályázónak legkésőbb 2021. április 15-ig igazolnia kell, hogy a pályázat keretében a
„Fogyasztóvédelmi Sulihét” c. kampány megtartásra került intézményében a következők
szerint:
6.5.1. a program megvalósításáról készült legfeljebb 2 oldalas terjedelmű, (lehetőleg a
bírálati szempontokat szem előtt tartó) kampánybeszámoló,
6.5.2 a megvalósult kampány során elkészült videókat, dokumentumokat,
pályaműveket, fényképeket elektronikus formában meg kell küldenie a
feosz@feosz.hu e-mail címre.
6.6. A pályázati felhívás keretében beérkező pályázatok közül a bírálati szempontoknak
megfelelt pályázati anyagokat benyújtó általános- és középfokú oktatási intézmények közül 5
db pályázat kerül támogatásra. Szervező fenntartja a pályázatok elbírálásának kizárólagos
jogát, valamint, hogy a táborba történő elégtelen számú jelentkezés esetén a nyertes
intézmények, és ezzel a résztvevő tanulók és pedagógusok körét kibővítsék a 6.8 pontban
jelzett maximális keret betöltése erejéig.
6.7. Nyertes pályázat esetén egy oktatási intézményből legalább 8, legfeljebb pedig 13 tanuló
részvétele biztosított a táborban. A táborban résztvevő tanulók személye a pályázó intézmény
által kerül kiválasztásra.
6.8. A IX. Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborban résztvevő összes gyermekek maximum
létszáma 54 fő, a szakmai felügyeletet ellátó összes pedagógusok száma legfeljebb 6 fő lehet.
7. Nyertes pályázókra vonatkozó feltételek:
 A legjobb 5 pályázatot benyújtó oktatási intézmény esetében azok pedagógusai
számára is biztosított a IX. Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborban történő
díjmentes részvétel lehetősége. E lehetőség igénybe vétele egyben pályázati
feltételnek is minősül, így pályázó vállalja, hogy amennyiben benyújtott pályázata az
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előzőleg jelzett legjobb 5 helyezés valamelyikét éri el, úgy intézményéből egy
pedagógust kijelöl, aki részt vesz a IX. Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborban.
Intézményenként legfeljebb egy pedagógus vehet részt a táborban.
 Pályázó vállalja tanulói - és az előzőleg jelzett esetben pedagógusa - utazásának
megszervezését és költségének viselését a tábor helyszínére, valamint a hazaútra.
 Pályázó vállalja, hogy amennyiben a táborban történő részvételre általa kijelölt
gyermek vagy pedagógus nem tud részt venni a táborban, úgy helyette biztosítja másik
gyermek, pedagógus részvételét. Amennyiben pedig másik tanulója vagy pedagógusa
részvételét sem tudja biztosítja, úgy megfizeti Szervező részére az adott személyre eső
táboroztatás költségét.
 A résztvevő gyermekeknek a tábor helyszínén rendelkezniük kell TAJ-kártyájukkal,
valamint a Pályázati felhívás 1. sz. mellékletét képező, gyermekek egészségügyi
állapotára vonatkozó, táborozást megelőzően legfeljebb 4 nappal kitöltött szülői
nyilatkozattal. A TAJ-kártyának és a kitöltött szülői nyilatkozatnak a hiánya a
táborban történő részvételből való kizárást vonja maga után. A kitöltött szülői
nyilatkozatot a tanulók haladéktalanul átadják Szervező részére, amint megérkeztek a
tábor helyszínére.
8. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontjai és az intézmények számára
biztosított háttéranyag
A beérkező pályázatok elbírálása során Szervező az alábbi fő szempontok érvényesülését
mérlegeli, a szempontok után zárójelben feltüntetésre kerül a kapható maximális
pontmennyiség:
 a kampány megvalósításának szakmai színvonala (10 pont),
 a Szervező által biztosított fogyasztóvédelmi szakmai háttéranyaghoz való tartalmi
kapcsolódás mértéke (10 pont),
 a Szervező által biztosított szakmai háttéranyagból felhasznált és a tanulókkal
megismertetett fogyasztóvédelmi témakörök mennyisége (40 pont),
 a „Fogyasztóvédelmi Sulihét” c. kampány feladatainak sokszínűsége, kreativitása (10
pont),
 az elért diákok száma (10 pont),
 a kampány résztvevő diákjainak aktivitása (10 pont),
 a kampány kommunikációja és „visszhangja” intézményen belül (10 pont).
A pályázatok elbírálása során előnyben részül az a pályázó, amely a 6.2. pontban foglalt
pályázati kategóriák közül egyszerre többet is megvalósít, továbbá, amely a 6.3. pontban
foglalt előzetes bejelentési kötelezettség teljesítését követően megküldésre kerülő szakmai
háttéranyagban tárgyalt fogyasztóvédelmi témakörök közül valamennyit megismerteti
tanulóival.
9.A pályázatok elbírálásának határideje
Szervező elektronikus úton értesíti a beérkezett pályázatok elbírálásának eredményéről a
pályázatot benyújtott oktatási intézményeket legkésőbb 2021. május 10-ig.
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10. További információk
Szervező fenntartja a IX. Országos Fogyasztóvédelmi Sulitábor helyszínére, időpontjára, és a
Pályázati felhívás 2. sz. mellékletét képező tervezett programjára, valamint a körülményekben
bekövetkezett, előre nem látható lényeges változás esetében az egyéb pályázati feltételekre
vonatkozóan a változtatás jogát.
Szervező nem vállal semminemű felelősséget az életben, testi épségben, egészségben, illetve
vagyonban bekövetkezett vagy keletkezett kárért, amely a táborozás vagy a táborhoz való
eljutás, illetve hazautazás során valamely gyermeket vagy pedagógust éri.
A pályázati feltételek kialakítása során figyelembe vételre kerültek a tanuló ifjúság
üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V.18.) NM rendelet
rendelkezései.
A pályázat kapcsán kijelölésre került szakmai kapcsolattartó: Dr. Kispál Edit, telefonszáma:
06-30-400-4477.
Budapest, 2022. november 22.

Dr. Baranovszky György
ügyvezető elnök
Fogyasztóvédelmi Egyesületek
Országos Szövetsége

Készült az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával.
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