
1. E-mail-c�m *

P�ly�zati űrlap Idősgondoz�sban dolgoz�k
rekre�ci�s t�bor�ban val� r�szv�telre
Az alsómocsoládi "Őszi Fény Alapítvány pályázatot ír ki azoknak az idősgondozásban 
dolgozóknak, akik úgy érzik, hogy testi, lelki, mentális egészségüknek jót tenne egy 3 napos 
kikapcsolódás, feltöltődés a festői szépségű Baranya megyei kis faluban, Alsómocsoládon. 

A pályázaton bárki indulhat, aki idősotthonban dolgozik, bármilyen munkakörben és igazolni 
tudja Covid védettségét 

A pályázat kiírója az alsómocsoládi “Őszi Fény”  Alapítvány. Az Alapítvány 2006-ban alakult az 
alsómocsoládi Őszi Fény Idősek Otthonában élő nyugdíjasok hozzátartozóinak 
kezdeményezésére. A szervezet elsősorban a bentlakók testi, lelki, szellemi és kulturális 
igényeinek kielégítésére, valamint az idősek otthonának fejlesztésére jött létre. 

Az Alapítvány tevékenységének célcsoportját az időskorúak képezik, azonban az ő jóllétük 
elengedhetetlen a velük foglalkozók, őket ellátó és gondozó dolgozók jólléte nélkül. Ezért jelen 
pályázattal az idősgondozásban dolgozók rekreációjához szeretnénk hozzájárulni. Ezzel 
szeretnénk megbecsülésünket kifejezni és elismerni azt a munkát, melyet a a pandémiás 
időszakban - gyakran erőn felül is - időseinkért, szeretteinkért végeznek. 

A pályázaton való indulás feltétele az online, vagy papír alapú pályázati űrlap kitöltése és 
beküldése 2021. május 25-ig, valamint a regisztrációs díj átutalása.  
A 3 napos programot most jelképes regisztrációs díjért kínáljuk!  
A regisztrációs díj 12.000 Ft, mely összeget az Alapítvány visszatéríti azoknak, akik nem 
kerülnek be a nyertes pályázók közé. 

A támogatás tartalmazza a szállás költségeit 2 éjszakára az Alsómocsoládi Vendégházban, 4 
ágyas szobákban, étkezést szerda ebédtől péntek ebédig, valamint a programok költségeit. Az 
utazást a pályázónak egyénileg, saját költségén kell megoldania. 

Részletes pályázati kiírás: 

*Kötelező



2.

3.

4.

5.

Válassza ki az összeset, amely érvényes.

Vegetáriánus

Laktózmentes

Gluténmentes

Egyéb speciális igény, vagy ételallergia

6.

Soronként csak egy oválist jelöljön be.

Hozzájárulok a személyes adataim kezeléséhez

P�ly�zati űrlap

N�v *

Telefonsz�m *

Sz�ml�z�si n�v �s c�m *
Név és cím (iránytószám, település, utca, házszám), melyre a regisztrációs díj befizetéséről szóló számlát
kéri.

�tkez�si ig�ny
Kérjük jelezze, ha valamilyen speciális étkezési igénye van.

Hozz�j�rul� nyilatkozat adatkezel�shez *
Az űrlap beküldésével hozzájárulok, hogy az adataimat az "Őszi Fény" Alapítvány szervezésében megvalósuló
"Idősgondozásban dolgozók rekreációs tábora" pályázat keretében a pályázat kiírója, Bíráló bizottsága és a
szervezői a 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról és a
GDPR jogszabályi előírások betartása mellett felhasználja, bizalmasan kezelje.
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8.

9.

10.

Munkahely neve *

Munkahely c�me *

Munkahely rövid bemutat�sa *
Maximum 300 karakter

P�ly�z� munkakör�nek, feladatainak, egy�ni motiv�ci�inak le�r�sa *
Kérjük, hogy legfeljebb 500 karakterben mutassa be feladatait, írja le motivációit: miért dolgozik ebben a
munkakörben.



11.

12.

13.

Hogyan �lte meg a pand�mi�s helyzetet? *
Kérjük, legfeljebb 500 karakterben ismertesse, hogy milyen hatással volt az életére és a munkájára a
pandémiás helyzet.

K�rjük, �rjon le egy olyan szitu�ci�t, melyet nehezen �lt meg a pand�mia alatt *
Maximum 300 karakter

K�rjük, �rjon le egy olyan szitu�ci�t, melyet pozit�van �lt meg, mely örömöt okozott. *
Maximum 300 karakter



14.

15.

Soronként csak egy oválist jelöljön be.

A regisztrációs díjat átutaltam

Ezt a tartalmat nem a Google hozta létre, és nem is hagyta azt jóvá.

Hogyan hasznos�tan� a t�borban megszerzett tud�st egy�ni �s Int�zm�nyi szinten? *
Kérjük, legfeljebb 500 karakterben ismertesse, hogy véleménye szerint mit adna hozzá a táborban való
részvétel a saját életéhez és munkájához.

A regisztr�ci�s d�jat befizettem *
A pályázaton való részvétel feltétele 12.000 Ft regisztrációs díj átutalása az "Őszi Fény" Alapítvány
71800123-11120690 számú számlájára (Közlemény: Rekreációs tábor - NÉV) Azoknak, akik nem kerülnek
kiválasztásra, a regisztrációs díjat visszautaljuk. A részvétel esetleges lemondása esetén a regisztrációs
díjat 2021. ...-ig történő lemondás esetén tudjuk visszautalni.

 Űrlapok

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

