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Kamaszbarát önkormányzatok kerestetnek 

 
A kamaszkor az egyik legnehezebb, legtöbb belső vívódással teli időszak az ember életében. Alig van felnőtt, aki 
erre a korszakára semlegesen tekintene vissza. A kamaszkorban szerzett élmények egész életünket 
meghatározhatják, ezért nekünk, felnőtteknek hatalmas felelősségünk van abban, milyen ingereket engedünk és 
ajánlunk gyermekeink figyelmébe. Kezdeményezésünk olyan társadalmi tevékenységet vállal fel, amely a 
serdülőkorúak érdeklődési körére alapozva számos értékkínáló alternatíva bemutatásával készül szélesíteni a 
korosztály szemléletét, egyben segíti őket a felnőtté válás nehézségeinek feldolgozásában. 
 
Az idei tanévben is célunk, hogy Magyarország minél több önkormányzata számára biztosíthassuk a „Kamaszbarát 
Önkormányzat” címet és Önökkel közösen folytassuk azt az ifjúságvédelmi és tanulásösztönző munkát, amely 
közös érdekünk. A kezdeményezéshez csatlakozó önkormányzatok tagjai lehetnek a „Kamaszfesztivál Ifjúsági 
Érdekközösségnek”, amellyel célunk az ifjúsággal foglalkozó civil-, szakmai-, közigazgatási-, forprofit 
szervezetek közös ifjúságvédelmi tevékenységének megalapozása. 
 
Az Országos Osztálykirándulás – KAMASZFESZTIVÁLT először 2007-ben Tiszafüreden, 2008-ban Zánkán, 2009-
ben a Dunakanyarban, majd  2010-ben Fonyódligeten rendeztük. 
A négynapos programokra az ország egész területéről több ezer diák érkezett, sőt a Kamaszfesztivál Guinnes-
rekord címet is visel, mint a „Legnépesebb osztálykirándulás”. 
 
Az Országos Osztálykirándulás a tanév végi iskolai tanulmányi kirándulások gyűjtőprogramja, amely az általános 
iskolás felső tagozatos, valamint a középiskolás diákok országos méretű fesztiválja. 
A Kamaszfesztivál azon túl, hogy a tanulmányi kirándulásokra vonatkozó pedagógiai előírásoknak megfelelően 
biztosítja Magyarország természeti kincseinek, kulturális örökségeinek megismerését, a diákok és a pedagógusok 
számára egyéb közösségi élményeket is biztosít. 
A Kamaszfesztiválon a túraprogramok és kirándulások mellett sport-, ismeretterjesztő, kulturális, kézműves, 
szórakoztató, színpadi és országos hírnevű szervezetek által biztosított interaktív vendégprogramok, esténként 
pedig sztárzenekarok koncertjei várják majd a résztvevőket. 
 
Az Országos Osztálykirándulás a közoktatásban résztvevő iskolák tanév végi tanulmányi kirándulásainak 
gyűjtőprogramja, amely különleges és egyedi élményt kínál azzal, hogy az ország legkülönbözőbb pontjain élő 
diákoknak, pedagógusoknak szervezett módon, kötetlen formában biztosítja a személyes és szakmai 
kapcsolatépítés lehetőségét. A program olyan ifjúságpolitikai célok megvalósítását is felvállalta, amelyek napjaink 
aktuális – ifjúsági korosztályt érintő – problémáira reagálva kínál alternatív megoldásokat. 
 
Az V. Országos Osztálykirándulás – KAMASZFESZTIVÁL 2011. május 26-30-a között kerül 
megrendezésre Tiszafüreden. 
 
A program védnöke Tállai András, a Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkára. 
 
A Kamaszfesztivál Szervezőiroda minden tanév elején meghirdeti a „Javíts egy jegyet!” pályázatot. 
A „Javíts egy jegyet!” pályázatunkon az egyes hazai települések „Legszorgalmasabb Osztályait” keressük. 
 
Az V. Kamaszfesztiválra 4 napos belépőjegyet kapnak azok az osztályok, amelyek a 2009-2010-es tanév végi 
osztályátlagukhoz képest a 2010-2011-es tanév félévi osztályátlagán a legnagyobb javítást produkálják. 
 
A Kamaszfesztivál Szervezőiroda a „Magyarország Legszorgalmasabb Osztályai” címet elnyerő osztályoknak maga 
ajánlja fel a V. Kamaszfesztiválra érvényes belépőjegyet ajándékba.  
 
A Kamaszfesztivál Szervezőiroda az eredmények beérkezését követően jelen levél alapján támogatási kérelmet 
nyújt be a nyertes osztályok települési önkormányzataihoz azzal a kéréssel, hogy a „Település Legszorgalmasabb 
Osztálya” számára az Országos Osztálykiránduláson szállás és/vagy étkezési költségeit átvállalja. 
 
A támogatást vállaló önkormányzatok számára a Kamaszfesztivál Szervezőiroda felajánlja a „Kamaszbarát 
Önkormányzat” címet. 
 
A Kamaszfesztivál Szervezőiroda minden hazai önkormányzatnak felajánlja a pályázathoz való csatlakozás 
lehetőségét. A pályázó önkormányzatok saját településük legszorgalmasabb osztályát keresik a pályázat 
mellékleteként csatolt pályázati felhívás alapján és a nyertes osztály számára felajánlják a V. Kamaszfesztivál 
szállás és/vagy étkezési költségeit. 
 
Szállás ára: 1200-1500 Ft / éj / fő (20 fős osztály esetén ez pl: 1200 Ft x 3 éj x 20 fő = 72 000 Ft) 
Étkezés ára: (20 fő osztály esetén 102 000 Ft) 
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A pályázat menete: 

1. A jelentkező Önkormányzat a www.kamaszfesztival.hu oldalon elhelyezett jelentkezési lapot 
kitölti. 

2. A jelentkezési lap megérkezését követően a Kamaszfesztivál Szervezőiroda elküldi együttműködési 
megállapodását a jelentkező önkormányzatnak. 

3. A jelentkező önkormányzat az együttműködési megállapodás aláírását követően azt visszaküldi a 
Kamaszfesztivál Szervezőiroda Nonprofit Közhasznú Kft. címére. 

4. A Kamaszfesztivál Szervezőiroda a jelentkező település összes oktatási intézményének elküldi pályázati 
felhívását, amely tartalmazza a jelentkező önkormányzat „Kamaszbarát” pozícióját. 

5. A „Javíts egy jegyet!” pályázaton induló osztályok a www.kamaszfesztival.hu oldalon elhelyezett 
regisztrációs űrlap kitöltésével jelentkeznek a pályázatra. 

6. A "Javíts egy jegyet!” pályázatok beadási határideje 2011. január 28. 
7. A felhíváshoz csatlakozó önkormányzatok polgármesterei, képviselői a „Település Legszorgalmasabb 

Osztályának” járó díjat a Kamaszfesztivál Roadshow eseményein adják át.  
 
Az pályázathoz csatlakozó önkormányzatok a program országos sajtókampányában, a program honlapján 

(www.kamaszfesztival.hu), a Kamaszfesztivál ideje alatt – a diákok által készítendő – Kamaszfesztivál 
újságban jelennek meg mint „Kamaszbarát Önkormányzat”. 
 
A „Javíts egy jegyet!” pályázat díjátadóját 2011. február és márciusban tervezzük megvalósítani a 
Kamaszfesztivál Roadhsow eseményeken, amely terveink szerint Magyarország mind a hét 
régiójába ellátogat. Az egyes állomások dátum és helyszínterve az alábbi táblázatban található. 
 

Kamaszfesztivál RoadShow - Kaposvár 2011. február 4.  

Kamaszfesztivál RoadShow - Székesfehérvár 2011. február 11.  

Kamaszfesztivál RoadShow - Miskolc 2011. február 18.  

Kamaszfesztivál RoadShow - Debrecen 2011. február 25.  

Kamaszfesztivál Roadshow - Győr 2011. március 4. 

Kamaszfesztivál Roadshow - Szeged 2011. március 11. 

Kamaszfesztivál Roadshow - Budapest 2011. március 18. 
 
A „Magyarország Legszorgalmasabb Osztályainak” járó, Kamaszfesztiválra érvényes 4 napos belépőt a Roadshow 
eseményen tervezzük átadni. Fontosnak tartjuk, hogy a programunkhoz, pályázatunkhoz kapcsolódó 
önkormányzatok polgármesterei, képviselői ezen a rendezvényen megjelenjenek és a saját diákjaiknak Ők maguk 
adják át a „Település Legszorgalmasabb Osztályának” járó díjat! 
 

A Tanévnyitó, valamint a Díjátadó rendezvényt és országos média-megjelenést a Kamaszfesztivál Szervezőiroda 
szervezi, amelyhez társulni tudnak a régió sajtó-média képviselői. 
 

A programunkhoz, pályázatunkhoz kapcsolódó önkormányzatok számára a pályázatra vonatkozó együttműködési 
megállapodást kérésre csatoljuk.  
 

Bízunk abban, hogy együttműködnek velünk, várjuk visszajelzésüket! 
 
Tisztelettel: 
 

          
 
 
 

Nagy Anita 
Ügyvezető Igazgató 
Kamaszfesztivál Szervezőiroda Nonprofit Közhasznú Kft. 
1043 Budapest, Tél u. 22. 
 
Iroda: 
ELTE Eötvös Collegium 
1118 Budapest, Ménesi út 11-13. 
Telefon: 301- 
Mobil: 06-20-953-4946 

E-mail: info@kamaszfesztival.hu 
www.kamaszfesztival.hu 


