
MAGYAR DINAMIKUS LÖVÉSZSPORT SZÖVETSÉG

Tisztelt Sporttársaink!

17 A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség, mint ernyőszervezet pályázatot nyújt be a
Miniszterelnökség által kiadott, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (lebonyolító-pályázati elbíráló) által
felügyelt, a Városi Civil Alap keretében,civil közösségi tevékenységekés feltételeinek támogatása"
című, VCA-KP-1-2021/4 azonosító számú, , Civil szervezetek programszervezési támogatása
megnevezésű pályázatra.

2/ Az MDLSZ fenti pályázat keretében a 2021. év második felében több helyszínből álló, komplex,

összehangolt, az ország több területén, több napot érintó rendezvénysorozatot tervez

megvalósítani,

melynek kivitelezésére tagegyesületei részére pályázatot hírdet.

3/ A pályázatcélja
Magyarország Kormánya, valamint a Honvédelmi Sportszövetség törekvéseivel összhangban
rendezvényeink egyik fő célja a fiatal generáció hazafias nevelésének erőteljesebb megjelenítése.

ál Megvalósítandó elemek:

-—A már említett alapelvek mellett a programsorozat egyik célja, hogy a megcélzott társadalmi

korosztály részére reális életpálya modellt tudjon bemutatni, a programok - bemutatók a
rendőrség — honvédség munkáját érdekes, interaktív elemekkel bővítve, az érdeklődőket is
bevonva mutassa be. (elméleti és gyakorlati bemutatók)

- Az előző évek hasonló témakörű, Honvédelmi Sportszövetség által támogatott sikeres
- rendezvényeihez igazodva az idei eseményekre látogatók oktatóktól kaphassanak

betekintést a honvédelmi alapismeretek tekintetében a lőelméletről, a fegyverkezelés
biztonságáról és fontosságáról, a célkiválasztásról és azok leküzdéséről. (oktatótermi
bemutató)

- A rendezvény egyéb célja még, hogy az érdeklődők megismerkedjenek a Magyar
Honvédség kézifegyvereivel, azok használatával. (oktatótermi bemutató)

-

—
Fontos, hogy az interaktív jellegű, hazafias jellegű és azt erősítő ismertető előadások
megtartásával párhuzamosan nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlati feladatokra.
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-

—
18 éven alatti résztvevők airsoft típusú fegyverekkel ismerkedhetnek meg és próbálhatják
ki azokat a megépített pályákon. (airsoft)

5/ A pályázott események időpontjai:
-  2021.09.17-18.

-  2021.10.01-02.

-  2021.10.29-30.

-—2021.10. 22-23.

6/ Pályázat MDLSZ-hez történő beadásának határideje és módja: 2021.05.02. 24.00 óra

A pályázatot .pdf formátumban, a klub elnökének vagy gazdasági társaság ügyvezezőjének
aláírásával, cégszerű pecsétjével ellátva, scannelve kell benyújtani a Szövetség
mdiszádbmdisz.com e-mail címére.

7/ Pénzügyi elszámolási rend: A pénzügyi elszámolás a pályázati feltételek szerzősszerű
teljesítését követően történik, az elszámoláshoz szükséges, szabályosan kitöltött pénzügyi
bizonylatok szövetségi befogadás után, mint utófinanszírozás.

ői Pályázókkai Kkapcsoiatos feltételek.
-—klub MDLSZ tagsága;
-—a pályázónak nem lehet lejárt számlatartozása az MDL3SZfelé;
-—a pályázónak nem lehet köztartozása, nem folyhat ellene végrehajtás vagy egyéb

hatósági eljárás;
-—a pályázó a 2021. évben semmiféle jogcímen nem részesült támogatásban az MDLSZ

részéről;
-—rendelkezik a rendezvény szervezéséhez-lebonyolításához szükséges technikai, illetve

.

emberi erőforrással.

9/ Pályázati feltételek:

A tervezett rendezvényeket a már jelzett időpontokban (1 pályázó, egy időpontban rendez meg egy
2 napos rendezvényt) fedett lőtéren kell megszervezni és kivitelezni. A pályázónak vállalnia kell az
önálló tevező-szervező-kivitelező feladatokat, melyeket a Szövetség ellenőriz. A pályázónak
elszámolási kötelezettsége áll fenn a Szövetség felé, a pénzügyi bizonylatokat a pályázati kiírásban

rögzítetteknek megfelelően kell átadni a Szövetség részére.
!
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10/ Várható költségvetési tételek feladat alapú tervezés alapján:

-

—
Bérleti díjak

-

—
Előadói díjak

-

—
Promóciós és programfüzetek gyártási, szállítási díjai (szórólapok, plakátok)

-

—
Kisfilm elkészítése
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fm

oO
VtítvVástlÁAÁtVv TAI Ve dj 49

-.Étkezések költségei
-—Lőlapok, paravánok, golyófogók és egyéb kisegítő anyagok
-—Hangosítás költségei
-—Utazási költség
-—Eszközbeszerzés
-—Postaköltség

A rendezvények 2-2 nap terjedelemben (mindegyik esemény egy előkészítő és egy lebonyolító —

majd befejezés után berendezés lebontó nap)lettek tervezve.

111 Pályázó által a Szövetség felé kötelezően benyújtandó tételek:

-—Pályázó adatai ;

-—rendezvény helyszínének ismmertetőie
-—választott rendezési időszak
-—rendezési ütemterv (programok megnevezésével együtt)
-—részletes pénzügyi terv — 10/ pont szerint tételesen

12/ Pályázatok elbírálása

A pályázatokat a Szövetség Elnöksége bírálja el. A pályázókat emailben értesítjük.
LÖVÉSZS
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