
Változtatások főleg az idei tanulságok és Esgal “10 év MTT táborai” nyers konferencia-
jegyzetének átolvasása alapján.
Az elnökségin csütörtökön sokan átbeszéltük, jóváhagytuk az alábbi verziót. Ld. gillz küldte 
jegyzőkönyvet is. (meg ott helyben írtamát ezt online)
 
 

MTT Nyári Tábor 2013 – Pályázat
  
A Magyar Tolkien Társaság Vezetősége pályázatot ír ki szervezői csoportok számára a 2013. 
évi nyári Tolkien Tábor megszervezésére.
  
Határidők:
Pályázat kiírása: október 16. kedd
Pályázatok leadásának határideje: november 5. hétfő éjfél
Hiánypótlás, egyeztetés határideje: november 9. péntek éjfél
Döntés a megbízásról: november 10-11-i hétvégén, a közgyűlést megelőző elnökségi ülésen
 
Terjedelem:
Kérünk mindenkit, hogy fogalmazzon tömören, legyen minél több konkrétum a szövegben, 
javasolt a jelzők és határozók visszafogott használata. A pályázati anyag semmiképp ne 
haladja meg a 30257 (sic!) karaktert. (Ebbe nem számít bele a költségvetési ill. ha van, a 
programtábla.)
  
Beküldés:
2012. november 5. hétfőn éjfélig az info@tolkien.hu mailcímre, doc-xls/pdf fájlként.
  
A pályázatíráshoz az Elnökség biztosítja a korábbi táborokról készült szervezői és résztvevői
értékeléseket, ill. az elmúlt 10 év táborainak tanulságait összefoglaló dokumentumot. (COMING 
SOON)
 
A tábor általános keretei
A tábort 2013. július 11. és augusztus 25. közt kell lebonyolítani 100-160 fő részére, legalább 
8-12 teljes ott töltött napot magában foglaló időtartamban, de legyen lehetőség rövidebb 
időtartamú, 7 napos részvételre is.
A tábort 100%-ban a résztvevők befizetéseiből kell finanszírozni, illetve esetleges 
szponzorációkból. 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 kapcsolatos elvárások



1. Egy táborvezető van kijelölve, aki a tábor egyszemélyi, jogilag is felelős felnőtt szervezője. 
Táborvezető olyan személy lehet, aki bármely korábbi MTT-táborban főszervező volt.
Főszervező az, aki több felelős szervező munkáját vagy tevékenységét hangolja össze, 
irányítja, és ezzel a feladatával közvetlenül a táborvezetőnek felel.
2. Tábori főszervező csak olyan, a pályázat leadásának időpontjában 18. életévét betöltött 
személy lehet, aki korábban volt már MTT-tábor felelős szervezője (önkéntes szerződést írt alá, 
közösséget vezetett vagy szervezői teamben dolgozott).
 
Erősen ajánlott a tapasztalatátadás érdekében korábbi, ill. a fenntarthatóság érdekében új 
közreműködők bevonása:
a) a főszervezők között legyen legalább egy olyan ember, aki 2009-2012 között volt már MTT-
tábor főszervezője, és legyen legalább egyvalaki, aki ugyanebben az időszakban nem volt 
főszervező
b) a teljes szervezői csapat tagjai között legyenek legalább hárman, akik MTT-tábor felelős 
szervezői még nem voltak.
 
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.
 

A PÁLYÁZATBAN KERÜLJÖN KIFEJTÉSRE:
I. Pályázók
A pályázó szervezők neve és elsősorban MTT- és egyéb táborok szervezésében szerzett 
tapasztalata, feladatköre.
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 és helyszíni munkájának szervezése, vezetése
- a tábor hirdetése, jelentkezők toborzása, a jelentkezések feldolgozása, kiértesítések,
nyilvános fórumok működtetése
- logisztika: szállás, étkezés, utazás intézése, csomag- és raktárszállítás, -kezelés, előzetes ill. 
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. Az MTT-tábortól elvárt, hogy e három elemet egymással 
összhangban megvalósítsa – így a koncepcióban egymáshoz való viszonyuk, prioritásaik 
leírása kötelező. 
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.



III. Logisztika: helyszín és időpont; körülmények
A tábor tervezett helyszíne és 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 elvi tervezete, pl. alkoholfogyasztás keretei.
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 az MTT-től (összeg, időpont).
V. Táborszervezők
- a táborszervezői struktúra bemutatása
- a különböző csoportvezetők, a programok vagy a keretjáték levezetőinek (ha vannak
ilyenek) kiválasztása, felkészítése és feladataik
- táborszervezői csapat előzetes munkájának menete, felkészítés (pl. tavaszi leutazás, 0. nap)
- a táborszervezők tábori működésének keretei: megbeszélések, egyeztetés,
döntéshozás
VI. Közösségek
A tábori közösségépítés elvei, célja. A tábori közösségek szerkezete, szerveződése,
tervezett nagysága, összeállításuk szempontjai, vezetésük módja.
A közösségek tervezett funkciói, feladatai (előadások, programok - alkotás, közösségépítés, 
keretjátékban betöltött szerep stb.)
VII. Programok
A tábori programok típusa és célja, időbeni eloszlása (példaként a hagyományosak: megnyitó, 
esti programsáv csapatprogramokkal, tábortűz, éjjeli őrség, sport, kirándulás, hadijáték, 
társasjáték (kereskedős), táborzárás). Vázlatos program/időtáblának örülni fogunk.
VIII. Keretjáték
A kerettörténet felvázolása: kor, hely, főbb szereplők, események, dramaturgiai váz.
A keretjáték a tolkieni mitológia fontosabb, ismertebb eseményeihez, helyszíneihez 
kapcsolódjon. 
Tekintettel a filmekre, 2013-ban ajánlott A hobbit időszakában játszódó, vagy szereplőihez 
közvetlenül kötődő történet, motívum beépítése.   
A keretmese hangulatteremtő ereje mellett célszerű és hasznos, ha a közösségi és
alkotótevékenységre közvetlenül motiválja a résztvevőket, illetve interaktív részvételre
ad lehetőséget. 
(Ha vannak a koncepciónak vagy a keretjátéknak nyilvánosság elé nem tárható részei, azokat 
külön meg kell jelölni a pályázat szövegében.)
  
IX. Ütemterv (külön szedve)
A szervezői csapat véglegesítésének, az előzetes szervezői munka határidőinek; a hirdetés,
a tábordíj befizetése, a jelentkezőkkel való kapcsolattartás és a tábor utáni időszak ütemterve.
 
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA:
A nyertes pályázatot nyílt szavazással választjuk ki a november 10-11-i héten tartandó 
elnökségi ülés alkalmával a pályázók közvetlen bevonásával zajló előzetes tájékozódás és 
egyeztetés után. A legtöbb támogató (IGEN) szavazatot kapó pályázat valósulhat meg 2013 
nyarán.



Amennyiben egy pályázatban egy elnökségi tag főszervezőként nevesítve van, ő nem
vesz részt a szavazásban. Személyes érintettségre hivatkozva bárki saját megfontolásból 
is távol maradhat a döntéstől. Ha ezen okból az elnökség szavazóképes létszáma 5 fő alá 
csökken, ez esetben az Elnökség által a pályázat leadásáig felkért Bizottság tesz javaslatot 
a megvalósítandó pályázatra, az Elnökség pedig megbízást adhat az adott táborszervezői 
csoportnak. A Bizottság továbbá javasolhatja a pályázat eredménytelenségének kinyilvánítását. 
  
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 szervezői struktúra és 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. a Bizottság fenntartja a jogot, hogy amennyiben megítélése szerint a fenti 
feltételeknek nem tesz eleget egyik beérkezett pályázat sem, akkor új pályázatot írjon ki, vagy a 
tábor pályáztatását visszavonja.
Az elnökség ill. adott esetben a bizottság a leadás (nov. 5.) és a döntés (nov. 10-11-i hétvége) 
között személyes meghallgatást kérhet, melyen a pályázó csapat lehetőség szerint teljes 
létszámú megjelenését elvárja.
 
 
Beküldés:
- 2012. november 5. hétfőn éjfélig
- az info@tolkien.hu mailcímre
- doc-xls/pdf fájlként.
 
A pályázattal kapcsolatos kérdéseket itt a fórumban, az info’K’tolkien’P’hu mailben,
illetve személyesen Becze 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 Vezetősége


