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Pályázati űrlap – 2023 

Beküldési határidő: 2023. március 2. 

A pályázatot (kitöltött és aláírt pályázati űrlapot, valamint a csatolandó 

dokumentumokat) a palyazat@excelsior.hu e-mail címre kell beküldeni, vagy a 

klubnapokon (minden csütörtökön 20:00 – 21:30 között) személyesen lehet leadni a 

titkárságon.  

 

I. Pályázó adatai 

I/1. Név:  

I/2. Lakcím:  

I/3. E-mail:  

I/4. Telefonszám:  

 

II. Mászandó hegycsúcs, mászó túra vagy mászó út ismertetése  
Részletezni kell a hegycsúcs, mászó túra vagy mászó út pontos nevét, annak helyét, nehézségét, 

biztosíthatóságát/kiépítettségét, valamint a mászás jellegét, technikáját. Meg kell jelölni a mászás tervezett 

időpontját, illetve idő intervallumát. Amennyiben lehetséges meg kell adni egy olyan leírást, topot, mely a 

mászás tervezéséhez használ a pályázó. Ezen felül amennyiben lehetséges, jelölni kell az út vagy csúcs eddigi 

megmászásait, valamint mely hasonló utakhoz lehet hasonlítani.  

 

 

 

 

 

III. A mászó túrán további részvevők felsorolása, egyesületük megjelölésével 
A felsorolás szükség esetén bővíthető. 

III/1. Név, egyesület:  

III/2. Név, egyesület:  

III/3. Név, egyesület:  

 

IV. Költségterv 
A költségtervben részletezni kell a II. pontban megjelölt cél eléréséhez szükséges tervezett költségeket, 

illetve a pályázat keretében elszámolandó összegeket. Az egyes költségtételeket minél pontosabban kérjük 

megjelölni (pl. DMM Pivot biztosító eszköz; Téry-ház szállás költség, 2 fő, 3 éjszaka). Az elszámolható 

költségeket a Pályázati kiírás VII. pontja részletezi. A sorok szükség esetén bővíthetők. 
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Költségtétel megnevezése 
Bruttó összege 

(HUF) 

Támogatási 
bruttó igény 

(HUF) 
   

    

    

    

    

    

    

    

Összesen     

 

 

V. Nyilatkozatok, csatolandó dokumentumok 

V/1. Nyilatkozom, hogy a pályázat benyújtásakor én és a mászás során résztvevő, 

megjelölt Excelsior SE sporttársak érvényes Excelsior SE tagsággal rendelkezünk, mely 

a pályázat beadását megelőzően min. 3 éve folyamatos. 

V/2. Nyilatkozom, hogy én és a mászás során résztvevő, megjelölt sporttársak 

vizsgázott mászók, vagyis rendelkezünk alapfokú trad, nyári és téli alpesi 

tanfolyammal (a dokumentumok másolatát csatolni kell a pályázathoz). 

V/3. A pályázathoz csatolni kell a mászók (a pályázó és a mászás során résztvevők, 

megjelölt sporttársak) mászónaplóját, mellyel igazolni lehet a minimum 3 éves mászó 

múltat. Kiemelve esetlegesen azokat a mászásokat, utakat, melyek hasonló nehézséggel 

rendelkeznek, mint a megpályázandó mászótúra, hegycsúcs, illetve mászóút.  

 

 

Hely, dátum: ………………………..…………….. 

 

 

……………………………. 
pályázó aláírása 

 


