
MTT Nyári Tábor 2012 - Pályázat
 
Kedves MTT-tagok és szimpatizánsok!
 
A Magyar Tolkien Társaság Elnöksége pályázatot ír ki szervezői csoportok számára a 2012. évi 
nyári Tolkien Tábor megszervezésére.
 
Határidők:
Pályázat kiírása: október 7. péntek
Pályázatok leadásának határideje: október 28. péntek 
Hiánypótlás, egyeztetés határideje: november 6. vasárnap
Döntés a megbízásról: november 13. vasárnap délelőtt, elnökségi ülésen
 
Terjedelem:
A pályázatban a tábori koncepció (ld. alább) bővebb kifejtését kivéve elegendő és javasolt a 
vázlatos formátum: tételmondatok, felsorolások, listák, táblázatok alkalmazása. 
Követelmény viszont, hogy a pályázati anyag ne haladja meg a 16 oldalt (Wordben A4, min. 11-
es betűméret, normál sorköz és margók stb.). 
 
Beküldés:
2011. október 28. pénteken éjfélig az info@tolkien.hu mailcímre, Word-Excel/Adobe fájlként.
 
A tábor általános keretei
A tábort 2012. július 12. és augusztus 12. közt kell lebonyolítani, 110-160 fő részére, 7-14 
napos időtartamban. A tábort 100%-ban a résztvevők befizetéseiből kell finanszírozni úgy, hogy 
az MTT általános működési költségeire el kell különíteni a a költségvetési főösszeg legalább 
10%-át, és az MTT-tagok és a szervezők számára biztosítani kell legalább az Alapszabályban 
meghatározott mértékű kedvezményeket. Túljelentkezés esetén biztosítani kell, hogy első 
körben az MTT tagdíjhátralékkal nem rendelkező tagjai, második körben a tolkien.hu fórumának 
regisztrált résztvevői előnyt élvezzenek.
 
Helyszín lefoglalása
A szokásosnál későbbi határidőkre tekintettel javasoljuk, hogy a pályázók minél hamarabb 
intézzenek foglalási opciót az általuk tervezett táborhelyszínen a kívánt időtartamra.
 

                 A szervezői csoporttal szembeni elvárások
 1. Egy táborvezető van kijelölve, aki a tábor egyszemélyi, jogilag is felelős felnőtt szervezője.
 2. Főszervező az, aki több szervező munkáját vagy tevékenységét hangolja össze, irányítja, és 

ezzel közvetlenül a táborvezetőnek felel. Tábori főszervező csak olyan, a pályázat leadásának 
időpontjában 18. életévét betöltött személy lehet, aki korábban volt MTT-tábor felelős 
szervezője (részt vett az előkészítő munkában, önkéntesként szerződést írt alá, vagy 
közösséget vezetett).



3. A főszervezők között legyen legalább 1 olyan ember, aki volt már MTT-tábor főszervezője 
korábban, és legyen legalább egyvalaki, aki nem volt még főszervező, hogy a folytonosság és a 
tapasztalatátadás így is megvalósuljon.

 
 A fenntarthatóság érdekében új közreműködők bevonását szorgalmazza az Elnökség: 

javasoljuk, hogy a szervezői csapat tagjai között legyenek legalább hárman, akik korábbi MTT-
táborokban nem voltak felelős szervezők. A helyszíni segítőket ebből a szempontból nem 
tekintjük szervezőnek.
 
A pályázat elfogadásával a megbízás a szervezők pályázatban megadott összetételű és 
feladatkörű csoportjához kötődik, amennyiben egy tag visszalép, lemond vagy feladatkörét 
másnak átadja, akkor az Elnökség jóváhagyása szükséges a személyi változáshoz. 
 
Az Elnökség fenntartja a jogot, hogy a szervezői csapat összetételét véleményezze, arra 
javaslatot tegyen.
 

A PÁLYÁZATBAN KERÜLJÖN KIFEJTÉSRE
 

                  I.      Pályázók
A pályázó szervezők neve, MTT-s és külsős rendezvényszervezési tapasztalatai.
A pályázatban a nevesített szervezői csapat minden egyes tagjáról le kell írni, hogy 
milyen feladatkört fog ellátni a szervezőmunka során.
 
Általában a következő feladatköröket kell szétosztani a szervezők között:
- a táborszervezők felkészülésének szervezése, vezetése
- a tábor hirdetése, jelentkezők toborzása, a jelentkezések feldolgozása, kiértesítések, 
nyilvános fórumok működtetése
- logisztika: jelentkezések kezelése, szállás, étkezés, utazás intézése, csomag- 
és raktárszállítás, -kezelés, előzetes és helyszíni beszerzés, kapcsolattartás az 
üzemeltetőkkel stb.
- pénzügyi tervezés, pénzkezelés és elszámolás az MTT felé
- közösségek/csoportok létrehozása, ezek tevékenységeinek és vezetőinek koordinálása
- programok és lebonyolítóik koordinálása
- keretjáték előkészítése és működtetése
- tábori találkozó szervezése, tábori DVD elkészítése
- szervezői és résztvevői táborértékelés

 

                  II.     Koncepció ismertetése
Az MTT nyári táborait kezdettől fogva a tolkieni keretjátékba foglalt intenzív közösségi 
együttlét és alkotómunka jellemzi. A tábori koncepciótól elvárás, hogy e három elemet 
és egymáshoz való viszonyukat röviden kifejtse. Vázlatos program/időtáblázatnak örülni 
fogunk. Fontos kitérni arra, hogy a meghatározott általános kereteken belül és a korábbi 



táborok megszokott elemein kívül milyen újdonságokat, saját elképzeléseket, ötleteket 
kívánnak a pályázók megvalósítani. Érdemes ezek céljáról is szót ejteni.
A koncepció ismertetése tartalmazza a tábor céljainak rövid megfogalmazását - eszmei, 
de emellett konkrét, mérhető, a tábor végén ellenőrizhető célokét is.
A pályázatíráshoz kérésre az Elnökség biztosítja a korábbi táborokról készült szervezői 
értékelések és a táborkérdőívek eredményeinek hozzáférhetőségét.

                  III.    Logisztika: helyszín és időpont; körülmények
A tábor tervezett helyszíne, időpontja, a választás indoklása.
A táborhely jellemzői (megközelíthetőség, kapacitás, lakott terület távolsága, fedett 
helyek száma, alkotóműhelyek stb.) 
A biztosított szállás, étkezés jellemzői. Utazás tervezett módja.
Házirend tervezete, pl. alkoholtilalom, dohányzás keretei, táborhely elhagyása stb.

                  IV.    Pénzügyek, költségvetés
Általános követelményeket ld. a Társaság Alapszabályában és a Pénzügyi 
szabályzatban. Részvételidíj-táblázat (ház/sátor, MTT-tagság, szervezői kedvezmények, 
speciális étkezés stb. figyelembevételével), a tábordíj összetétele a szállás-, étkezés- és 
programköltséget, fix szervezői költséget, egyéb tételeket tekintve. Előlegigény, pénzek 
be-kifizetésének ütemezése. 

                   V.    Táborszervezők
- a táborszervezői struktúra bemutatása
- a különböző csoportvezetők, a programok vagy a keretjáték levezetőinek (ha vannak 
ilyenek) kiválasztása, feladatai
- táborszervezői csapat előzetes munkájának és felkészítésének célja, módja, ütemterve
- a táborszervezők tábori működésének keretei: megbeszélések, egyeztetés, 
döntéshozás

 VI.   Közösségek és programok
A tábori közösségépítés elvei és gyakorlati formája. A tábori közösségek szerkezete, 
tervezett nagysága, összeállításuk szempontjai, vezetésük módja. A programok, 
csoportfeladatok célja, típusai, mennyisége.

                  VII.   Keretjáték
A kerettörténet felvázolása: kor, hely, főbb szereplők, események, dramaturgiai váz. 
A keretmese hangulatteremtő ereje mellett hasznos, ha a közösségi és 
alkotótevékenységre közvetlenül motiválja a résztvevőket, illetve interaktív részvételre 
ad lehetőséget. A keretjáték tolkieni hagyományokra épülő, a középföldei mitológiába illő 
legyen. (Ha vannak a koncepciónak vagy a keretjátéknak nyilvánosság elé nem tárható 
részei, azokat külön meg kell jelölni a pályázat szövegében.)

 

                 VIII.   Ütemterv (külön szedve)



A szervezői csapat véglegesítésének, az előzetes szervezői munka határidői; a hirdetés, 
a tábordíj befizetése, a jelentkezőkkel való kapcsolattartás és a tábor utáni időszak 
(táborértékelés, tábori találkozó, DVD, elszámolás stb.) ütemterve.

 
 

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA:
A nyertes pályázatot nyílt szavazással választjuk ki a november 13-i ülés alkalmával a 
pályázók közvetlen bevonásával zajló előzetes tájékozódás és egyeztetés után. 
A legtöbb támogató (IGEN) szavazatot kapó pályázat valósulhat meg 2012 nyarán. 
 
Amennyiben egy pályázatban egy elnökségi tag főszervezőként nevesítve van, ő nem 
vesz részt a szavazásban. Személyes érintettségre hivatkozva saját megfontolásból is 
van erre opció. Ha ezen okból az elnökség szavazóképes létszáma 5 fő alá csökken, ez 
esetben az Elnökség által október 27-ig felkért bizottság hozza meg a döntést, amely 
javaslat alapján az Elnökség megbízza az adott táborszervezői csoportot. 
 
A pályázat elbírálásának szempontjai:
- a kiírt feltételeknek megfelel-e a pályázat
- a koncepció tartalmaz-e új elemeket, ill. épít-e a korábbi táborok tapasztalataira
- megfelelő, kidolgozott munkamegosztás (minden fontos tevékenység keretei pontosan 
meg vannak határozva, és van kijelölt felelőse, aki erre a feladatkörre alkalmas)
- a táborvezető és a főszervezők kompetenciái (a pályázat, illetve korábbi szervezői 
munkáikról kapott visszajelzések és személyes tapasztalatok alapján)
 
 Az elnökség ill. adott esetben a bizottság a leadás (okt. 28.) és a döntés (nov. 13.) 
között személyes meghallgatást kérhet, melyen a pályázó csapat teljes létszámú 
megjelenését lehetőség szerint elvárja.
 
Beküldés:
- 2011. október 28. pénteken éjfélig 
- az info@tolkien.hu mailcímre
- Word-Excel/Adobe fájlként.

 
A pályázattal kapcsolatos kérdéseket itt a fórumban, az info’K’tolkien’P’hu mailben, 
illetve személyesen Ádámnak lehet feltenni, aki a tábor ügyeiért felelős elnökségi tag.
Elérhetőség: leguanember’K’tolkien’P”hu. 
 
Jó munkát és sok sikert kívánunk a pályázóknak! 
A Magyar Tolkien Társaság Elnöksége
(Barna Bálint, dr. Becze Ádám, Doncsecz Zoltán, Fábián Ágnes, Kostyál Zsigmond, 
Kutassy Zsófia, Rákos-Zichy Johanna, Sági Kiss Dániel, Szalay Zsófia)
 
 


