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l. A t6mogat6st k6r6 szervezet adatai
Szervezet neve:

JooistAtusz:
Bfr6s6gi/t0zskdnyvi
v6tel6nek szdma:

Ad6szfm:

nyilv{ntarHsba

'

Bank megnevez6se:
Banksz6mla szfm:
Szervezet vezet6j6nek neve 6s
beosztAsa:
lr{nvlt6szdm:
V6ros:

Szombathelyi SzolgS ltat6si
Szakk6pz6si Centrum
eqv6b
832254
15832252-2-18
1
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RettegiAttila

Utca:

9700
Szombathely
Nagykar utca

H{zsz6m:

1-3.

Hivatalosk6pvisel6telefunsz6ma: 941312-375
Hivatalos k6pvisel6 e-mail cfme:

retteg i.attila@szoszszc.szombathely.
hu

eset6n

0
Sporbzervezetek
szakosztAlyainak szdma :
A szervezet tagjainak/kurat6rium 0
tagiainak sz{ma:
A szervezet kdz6rdek0 dnk6nteseinek 0'
sz6ma:

1/6
Te,lefon: r36 94/520-1 00
F8x:+35 S4I328-148
Web; rr,l"mru. s zom batlie ly. h u
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l. T6mogat6ssal kapcsolatos adatlap

Rendean6ny (egY6b) eset6n a

2017.07.03.

Az iskola a t6bort 6vr6l,6vre 6ner6b6l, kUl6nboz6 pAlyAzati lehetosegeket felhaszn6lva
di6kjai
szervezi meg innovatfv, tehets6ges, szorgalmas, jo koz6ss6gi munkatv6gzo
szAmAra.Az idei m6r a 23. t6bor, mely alkalmas az iskol6ban hallott ismeretek
kis
elmelyit6s6re, 6s gyakorlati alkalmaz6sra is. A munka kotetlenebb form6ban,
l6tsz6m0 (5-6 f6) csoportokban folyik. Delelcitt h6rom es d6lut5n egy 1 or6s
nyelv,
foglalkoz6st tartunk a tanul6knak, melyek t6maja sokr6tri. Matematika, angol
mind-mind
n6met nyelv, magyar irodalom, informatika, kdrnyezetv6delem 6s onismeret
a tan5r
szerepelnek a foglalkoz6sok anyag6ban. F6 c6l, hogy a di6k kertiljdn el6t6rbe,
A feladatok a
nem eld,ad, ink6bb h6tt6rben marad, ,,csup6n" koordindl, segltseget nyrijt.
6n6l16
diakok gondolkod6s6t, kreativit6s6t, prob16mamegold6s6t fejlesztik' Az
felfedez6s 6lm6nye, a szabadabbnak trino foglalkoz6sok melyebb ismereteket
is. Szerepel
eredm6nyeznek. A tanul6son kiviil sok lehet6s6g nyilik a kikapcsol6d6sra
a programban egy balatonfUredi kir6ndulSs, tf ra a k6rnyez6 hegyekbe, illetve
szabadidejUket a tanul6k sportol6ssal, strandol6ssal tdltik. Estenkent kdz6s
programokra kerUl sor, kdrnyezetv6delmi vetelked6 a diSkok szervez6s6ben, valamint
filmvetit6s 6s karaoke
R6szletes k6lb6gvet6s- m0kdd6sit{mogat{s eset64 a szen ezet 6ves,ges
iJnn-,il6 rytfi o-g ;iaa edi6 n a re n d eanE ny osszkd lts6 gvet6se- szdve
indokl6sa:
BalatonakaliEl6zetes kolts6gterv: Vonat Szombathely-Balatonakali: 79.200 Ft Vonat
264-000
Balatonfured: 7.500 Ft Hajokir6ndul6s: 43.200 Ft Szdrllds: 252.ooo Ft Etkezes
Ft lrodaszerek: 30.000 Ft Vet6lked6 (Udit6, csokol6d6, dijak): 20.000 Ft Osszesen:
695.900 Ft A program megvalosit6s6hoz szeretn6m k6rni a Bizotts6g anyagi

t6mogat6set 200.000 Ft osszegben. T6mogatdsukkal nagym6rt6kben hozzaj6rulnak
iskol6 n k oktato-nevel6 m u n k6 iahoz, a te hets6g g o nd oz6sh oz 6s k6 rnyezeti
216

nevel6s6hez.
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lll. T6mogat6shoz szUks6ges dokumentumok
letdlthetOek a f6men0b6l
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