Excelsior – Az alpesi tradicionális mászásokért
PÁLYÁZATI KIÍRÁS

I.

Pályázat célja:

Az Excelsior Hegymászó Sportegyesület legfontosabb alapcéljának az alpesi tradicionális mászás
népszerűsítése, eredményességének elősegítése.
II. Pályázat tárgya és tartalma:
Egy konkrét mászótúra, hegycsúcs, mászóút elérése, melyet a pályázatot benyújtó egyesületi
sportoló másik egyesületi vagy akár egyesületen kívüli sportolóval/sportolókkal (partiban) kíván
teljesíteni. Beadott pályázatonként maximum 3 fő egyesületi tag támogatható.
A beadott pályázatnak tartalmaznia kell az elérendő mászóteljesítmény pontos leírását, annak
módját és idejét. Valamint tartalmaznia kell a mászóteljesítmény eléréséhez szükséges részletes
költségtervet (elszámolható költségeket lásd VII. pont alatt), mely a pályázati támogatás lényegi
eleme.
A pályázat tárgya egy min. UIAA IV-es mászófokozatú út, vagy ennek megfelelő fokozatú jég-, mix, stb. út megmászása, teljesítése. Egy normál trekking csúcs elérése, vagy kiépített útvonalon
történő mászás (pl. sportmászóúton, via ferrata útvonalon) nem támogatandó. A szóló mászást az
egyesület vezetősége elutasítja. A pályázatnak alpesi tradicionális mászásról kell szólnia, azaz
saját köztesek elhelyezésével, kötélbiztosítással, társsal történő mászásról.
A pályázati űrlapot a 1. számú melléklet tartalmazza.
III. Pályázat leadási határideje és módja:
2022. március 24., majd ezt követően minden év január 31.
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.
IV. Pályázati feltételek:
A pályázat sikerességének érdekében a pályázatot beadó személy(ek)nek a pályázat tárgyát
képező mászótúra, hegycsúcs, mászóút eléréséhez szükséges megfelelő képesítéssel és
tapasztalattal kell rendelkezni. E képesítést és tapasztalatot a pályázat során megfelelően alá kell
támasztani, pl. mászónaplóval és tanfolyami oklevéllel/oklevelekekkel. Ez utóbbi hiánya esetén
az egyesület titkársága vagy az oktatói fórum választott személyei (vizsgabiztosok) igazolhatják
az adott tanfolyam elvégzését, vagy a minősítés pályázati úton történt korábbi elfogadását.
További feltételek:




a pályázat benyújtásakor érvényes Excelsior SE tagság, mely a pályázat beadását
megelőzően min. 3 éve folyamatos,
vizsgázott mászó cím (alapfokú trad, nyári és téli alpesi tanfolyam megléte),
mászónaplóval igazolt min. 3 éves mászó múlt,
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adott hegymászó területen megfelelő szakmai képesítés és tapasztalat.

A pályázatban résztvevő sportolók mindegyikének meg kell felelnie a fenti feltételeknek. Bármely
feltétel hiánya esetén a pályázat elutasításra kerül.
Pályázaton nem vehet részt az az egyesületi sportoló, aki a hegymászás bármely ágában
professzionális tevékenységet folytat, azaz az Excelsior Sportegyesületen kívüli anyagi
támogatásban részesül.
V. Pályázat elbírálása:
A határidőre beérkezett pályázatokat a pályázatért felelős szakmai bizottság értékeli, melynek
során a pályázat színvonalát és várható eredményességét köteles figyelembe venni.
A bírálat határideje 2022. április 21., majd ezt követően minden év március 31.
Amennyiben a Bizottság a pályázatot pozitív elbírálásban részesíti, a pályázatot beadó sportolóval
(sportolókkal) Támogatási Szerződés megkötésére kerül sor. A Támogatási Szerződésben foglalt
jogokat és kötelezettségeket a pályázat nyertese köteles betartani. A szerződésben vállalt
kötelezettségek be nem tartása esetén az odaítélt támogatási összeg megvonásra kerül, és a
Bizottság akár év közben is odaítélheti más nyertesnek, vagy a szakmai szempontból hátrébb
sorolt és ezáltal a pályázatból kiszorult sportolóknak.
Azon pályázatok, melyek adott évben nem nyernek támogatást, a soron következő meghirdetett
pályázati körben (évben) újra benyújtható.
VI. Pályázati keretösszeg:
500.000 Ft/év, mely az egyesület vezetőségének belátása szerint bővíthető. Az összeg a Bíráló
Bizottság által támogatásra kiválasztott pályázatok között – a Bizottság által eldöntött arányú
mértékben – kerül elosztásra, de minimum 50.000,- Ft és maximum 500.000,- Ft adható
pályázatonként.
A pályázat utófinanszírozású, azaz az egyösszegű támogatás folyósítása utólag, a pályázatban
megjelölt költségekhez tartozó számlák és/vagy azok kifizetését igazoló dokumentumok
beküldését követően történik.
A megítélt pályázati költség 50%-a előigényelhető, de a pályázat megvalósításának
eredménytelensége esetén az előigényelt összeg teljes összegében – a Támogatási Szerződésben
foglalt kivételektől eltekintve – visszafizetendő.
A megítélt pályázati összeget a szerződéskötést követő év február 28-ig bezárólag lehet
felhasználni. Hosszabbításra nincs lehetőség. A pénzügyi elszámolást a szerződéskötés utáni
következő év március 31-ig kell megtenni (teljesítés igazolása: számlák, bizonylatok bemutatása).
VII. Pályázat során elszámolható költségek:






utazási költség,
szállásköltség,
mászáshoz szükséges eszközök és felszerelések,
ruházat,
illetve a mászócél megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költség (pl. csúcsengedély,
vízum),
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melyeket az Excelsior SE nevére kiállított belföldi vagy külföldi számlákkal kell
alátámasztani! Eszköz és felszerelés vásárlás esetén az Excelsior SE saját beszerzési forrásai is
felhasználhatóak.
VIII. Elvárások:
A támogatott sportolóval (sportolókkal) kötendő Támogatási Szerződésben további elvárások
kerülnek rögzítésre:


Versenyeken, mászásokon, expedíciókon való részvétel során mindig szerepeltetni kell az
Excelsior SE mászó megjelölést. Ez más egyesületen kívüli eseményekre / szerződésekre
is vonatkozik, melyet a támogatott sportolónak kell a külsős szerződő felektől elvárnia.



Az elnyert pályázat során való mászóút teljesítésekor viselni kell Excelsior felvarrót,
egyesületi pólót, vagy más egyesületi jelzést (pl. sisakmatrica), melyről felismerhető a
sportoló tagsága. A felsorolt egyesületi jelzéseket az Excelsior SE biztosítja.



Egyéb média megjelenés (pl. interjú) során jelezni kell az egyesületi hovatartozást
(Excelsior SE tag), valamint viselnie kell az egyesületi jelzéseket (felvarró, egyesületi póló,
sisakmatrica, stb.).



Az elért csúcson csúcsfotó, vagy a megjelölt mászó út végét jelentő végponton (kiszállás)
történő fotó készítése az Excelsior zászlóval, melyet szintén az egyesület biztosít.



Az elért teljesítményről cikket kell írni, valamint képes beszámolót kell tartani, ezzel
inspirálva más egyesületi sportolókat. Amennyiben egyesületen kívül történő cikk
megjelenésére kerül sor, azokat át kell adni az egyesület részére tájékoztatás céljából.
Valamint ezen cikkek megjelenés után 30 nappal jogot biztosítani az egyesület számára,
hogy az Excelsior SE közzé teheti azokat saját fórumain.



A megmászott utak gyűjtése és leadása az egyesületi mászónaplóba.



A hegyekben és sziklamászó helyeken az elfogadott etikai normák szerinti viselkedés,
összhangban a Tiroli Deklarációban foglaltaknak.

Budapest, 2022. március 6.

Excelsior SE Vezetősége
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1. számú melléklet. Excelsior – Az alpesi tradicionális mászásokért. Pályázati űrlap

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.

Bruttó összege
(HUF)

Költségtétel megnevezése

Összesen
1

Támogatási
bruttó igény
(HUF)
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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
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