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1	   Pályázati felhívás kedvezményes árú üdülésre 
 
 

A pályázat kiírója:  

 
Az ÖkoLabor Egyesület - melynek alapszabályában meghatározott célja a hátrányos 
helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének javítása, illetve a közhasznú és a 
nonprofit szervezetek számára nyújtott szolgáltatások - jelen pályázati felhívással a 
munkavállalók rekreációját kívánja elősegíteni.  

 
A pályázat célja:  

 

A Társadalmi szervezetek és munkaadók számára olyan kedvezményes árú üdülési 
szolgáltatás igénybevételének lehetősége, mellyel költséghatékonyan tudnak 
hozzájárulni a tagságuk és a munkavállalóik pihenéséhez, kikapcsolódásához. 
 

 
A pályázaton elnyerhető:  

 
A pályázaton az ÖkoLabor Egyesület által biztosított, Ausztriai apartmanházban, Maria 
Lankowitz településen az „Appartementhaus Lankowitz”- ban (lsd. bővebben 
www.mlankowitz.com) biztosított 2 db, egyenként 4 fős és 4 +1 fő részére 
pótágyazható apartmanok 1 hetes turnusbeosztással igénybevehető, kedvezményes árú 
üdülési szolgáltatására nyújtható be pályázat, az alábbi feltételek mellett:  
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2	   Az apartmanokra minimum 1 hónapos szolgáltatás igénybevételi idővel és minimum 4 
Fő kihasználtsággal, heti turnusokban (vasárnaptól szombatig) terjedően lehet pályázni. 
Maximum időkorlátot az Egyesület a kiírásban nem állapít meg a szolgáltatási igényre 
való pályázás tárgyában. 

A kedvezményes árú üdülési szolgáltatás 9 Euro/Fő/Éjszaka áron pályázható, mely ár 
tartalmaz minden költséget az apartman használatával kapcsolatban. 

Az Apartmanokban teljesen felszerelt háló, konyha és nappali található. Tv és ingyenes 
wifi hálózat működik az apartmanokban, illetőleg 4 db kerékpár ingyenes használata 
biztosított a két apartmanhoz. 

 
A pályázók köre:  

A pályázaton részt vehetnek társadalmi szervezetek (Egyesületek, Alapítványok, 
Szakszervezetek…) gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók. 

 
A pályázat benyújtásának módja:  

 
A pályázati anyagot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az info@okolabor.hu 
email címre.  

A pályázati anyagnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 

1.  pályázó azonosító adatait: név, székhely, adószám, telefonszám, emailcím 
2. mely időszakra kíván pályázni, 2015. június 1-től indulóan csak egész hónapok 

adhatóak meg 
3. a megpályázott apartman, a vállalt létszám és a megpályázott időszak alapján 

számított kedvezményes üdülési szolgáltatási érték Euro-ban megadva. 
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3	    
A pályázat benyújtásának határideje:  

2015. május 25. – 2015. december 31-ig között folyamatosan.  
 
A pályázat elbírálása: 

 
A pályázatok elbírálási határideje: folyamatos, a beérkezést követő maximum 15 napon 
belül döntés és értesítés várható. 

A pályázat elbírálását az egyesület pályázati bíráló bizottsága végzi.  

Hiánypótlásra és a döntések felülbírálatára nincs lehetőség.  

Szerződéskötés a nyertes pályázóval: 

A nyertes pályázókkal az Egyesület szerződést köt a kedvezményes árú üdülési 
szolgáltatás tárgyában, mely szerződés jogérvényes létrejöttéhez két anyagi feltétel 
teljesítése szükséges a nyertes pályázó részéről: 

1.) Az éves 12.000,- HUF tagdíj befizetése átutalással az Egyesületnek  
2.) 1.000 Euro óvadék átutalása az Egyesület számlájára az üdülési szolgáltatás 

igénybevételének megkezdése előtt, melyet a szerződés teljesítése után az 
Egyesület visszautal a nyertes pályázónak. 

 

Elnök 

s.k. 

M a g l ó d, 2015. május 15. 

 


