Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Sárkányhajó Roadshow
Pályázati felhívás
A Magyar Kajak-kenu Szövetség (MKKSZ) idén szeretné elérni az egyesületek és a
települések önkormányzatai, vállalatai közötti szoros kapcsolat elérését. A szervezetek
mindennapi életében jelenjen meg a közösségépítés, sport, azon belül is a vízhez
kapcsolódó sportágak. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2020. évben is elindítja a
Sárkányhajó Roadshow programját, így felhívást tesz közzé az eseménysorozat
megszervezésének, lebonyolításának, valamint a sportág népszerűsítésének céljából.

1. Program célja:
•

a lakosság aktív testmozgásra ösztönzése, az egészségfejlesztő testmozgás és az
egészséges életmód népszerűsítése

•

egyesületek és szervezetek közötti kapcsolatok kiépítése, közösségek kialakítása a
sárkányhajó sportágon keresztül

•

résztvevők kihívás elé állítása (versenyek biztosítása)

•

a 2020-as év „Sárkányhajó Roadshow Bajnoka” címének, valamint a további
helyezések eldöntése

•

a sárkányhajó sportágon kívül a kajak-kenu és egyéb vízi-sportok megismertetése a
lakosság körében

•

a vállaltok, települések felhívása a természet és a víz értékének megőrzésére

•

társadalmi felelősségvállalás (CSR) kialakítása a szervezetekben

2. Pályázók köre:
•

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség tagszervezetei

3. Támogatás formája és elvárások:
A célok elérését a Magyar Kajak-Kenu Szövetség az egyesületek együttműködésével tervezi
megvalósítani a Sárkányhajó Roadshow programot a jelen felhívásban foglalt elvárások
mentén.
Az együttműködés keretében a Magyar Kajak-kenu Szövetség vállalja, hogy:
• anyagi forrás (100.000-300.000,- Ft)
•

eszközöket biztosít a rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében

•

maximum 4 db 20+2 személyes vagy 10+2 személyes sárkányhajó teljes felszereléssel
(lapát+mentőmellény)

•

reklámhordozók (molinó, beachflag)

•

érem (elődöntő 1-3 helyezettje)

A felhívásra jelentkező egyesületek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
• ellátja mindazokat a feladatokat, melyek a Sárkányhajó Roadshow program sikeres
megrendezése érdekében szükségesek, és amelyekkel a Magyar Kajak-Kenu Szövetség
megbízza,
•

az MKKSZ által biztosított eszközöket rendeltetésszerűen telepíti, használja a
reklámhordozókat az rendezvény helyszínén, jól látható helyen szakszerűen kihelyezi.

•

rendezvényük megvalósításával hozzájárulnak a (szerződésben foglalt) célok
eléréséhez,

•

cselekvési tervben meghatározottak szerint szervezi és bonyolítja a Sárkányhajó
Roadshow programot,

•

a tapasztalatok értékelését is tartalmazó beszámolót készít a program megvalósulásáról
(fényképek, videók)

•

Kötelező megrendezendő kategóriák:
o cégek-települések kategória
o iskolás kategória (1. 2. 3. korcsoport)
o premier

4. Pályázathoz csatolandó dokumentumok
•

a megvalósítás szakmai terve, amely a 1. és 3. pontban részletezett feltételrendszer
alapján készült, tartalmazza a pályázó ezen a területen elért eddigi és a program
megvalósításának várható eredményeit is (1. sz. adatlap alapján);

•

1. sz. adatlapnak továbbá tartalmaznia kell:
o tervezett helyszín pontos címe elhelyezkedése
o tervezett időpont(ok)
o infrastrukturális háttér
o program megvalósításának terve
o lehetséges települések, cégek, tanulók száma a programban

5. Pályázatok elbírálása:
A pályázatokat a Magyar Kajak - Kenu Szövetség a pályázati felhívásban megjelölt benyújtási
határnaptól számított harminc napon belül bírálja el. A nyertes pályázókkal a Szövetség
támogatási szerződést köt, amelyet a Szövetség megküld a pályázónak.
5.1. Bírálat tartalmi szempontjai:
értékelési szempont

pontszám

a szervezet tevékenysége, eddigi eredményei hasonló programokban
a pályázat kidolgozottsága, áttekinthetősége
az elérendő társadalmi hatás
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a pályázó szervezetre gyakorolt hatása (szervezet fenntarthatósága, különös
tekintettel a program fenntartására és bővítésére, önkéntesek bevonására)
a pályázat összbenyomása
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összesen:

42

6. Program lebonyolításának időszaka:
2020. április 20.-2020. augusztus 8.-ig
A Sárkányhajó Roadshow országos döntője 2020. augusztus 15. a Sárkányhajó Magyar
Bajnokság III. fordulóján kerül megrendezésre.

7. Pályázat beadásának határideje:
2020. március közepéig elektronikus úton
E-mail: reka.balazs@mkksz.hu;

