
„Lovaglást Karácsonyra”

SZLSZ 2021. 11. 25/1

A Magyar Lovassport Szövetség Szabadidőlovas Szakága pályázatot hirdet. 

A pályázat keretében az Országos Védőnői Szolgálat ajánlásával olyan gyerekeknek 
biztosítunk egy alkalommal lovaglási lehetőséget 2021 decemberében, akiknek 
nincs módjuk a lovas szolgáltatást igénybe venni. 

A projekt célja: 

Támogatni a téli időszakban megcsappant bevétellel rendelkező lovardákat, közben
pedig lehetőséget biztosítani olyan gyermekek számára, akik valamely okból nem 
részesültek ebben a szolgáltatásban. 

A projektben részt vevő lovas egyesületek listája 

A védőnői szolgálat rendelkezésére áll, illetve a MLSZ tagegyesületei- akik 
licenszüket a 2021-es évben a MLSZ felé befizették, valamint rendelkeznek 
legalább egy szabadidős versenyzővel, aki 2021-ben versenyen indult- is kereshetik
a kapcsolatot a helyi a védőnővel. 

A megvalósítás menete: 

A védőnő és a lovarda, mindegy ki kezdeményezi, felveszik egymással a kapcsolatot
e-mailben. A védőnő a pályázati űrlap segítségével ajánlhat kiskorú személyt vagy 
10-15 fős kiskorú csoportot. 

A résztvevő személyek aláírásukkal igazolják, hogy a projektben részt vettek, az 
aláírás a pályázati űrlapon szerepeljen. Az űrlap(ok)at e-mailben várjuk a 
csillorita@gmail.com e-mail címre, majd a válaszlevélben adott útmutatások 
alapján várjuk a számla eredetijét postai úton a MLSZ irodájába. 

A lovaglások személyenként 3500Ft / 30perc vagy 

10-15 fős csoportonként 20 000Ft / 1,5 óra díjban számolhatók el.

Jelentkezési és megvalósulási határidő 2021. 12. 31. 

A számlák kifizetése 2022 januárjában történik. 

A megvalósulásról a személyi jogok védelmében NEM kérünk fotókat, mindenki a 
saját lelkiismeretével és védőnők igazolásával vesz részt az elszámolásban.

Tegyünk jót! Ajándékozzunk élményt! Teremtsünk értéket!

mailto:csillorita@gmail.com
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A Magyar Lovassport Szövetség Szabadidőlovas Szakága pályázatot hirdet. A 
pályázat keretében olyan gyerekeknek biztosítunk egy alkalommal lovaglási 
lehetőséget 2021 decemberében, akiknek nincs módjuk a lovas szolgáltatást 
igénybe venni. 

A projekt célja 

támogatni a téli időszakban megcsappant bevétellel rendelkező lovardákat 
támogatni, közben pedig lehetőséget biztosítani olyan gyermekek számára, akik 
valamely okból nem részesültek ebben a szolgáltatásban. 

A projektben részt vevő lovas egyesületek listája 

Az MLSZ tagegyesületei- akik licenszüket a 2021-es évben a MLSZ felé befizették, 
valamint rendelkeznek legalább egy szabadidőlovas versenyzővel, aki 2021- ben 
versenyen indult- is kereshetik a kapcsolatot a helyi a védőnővel. 

A megvalósítás javasolt menete: 

A lovarda, vegye fel a kapcsolatot e-mailben  a területén működő védőnővel, küldje 
meg részére a lehetőségről szóló információt.

A védőnő amennyiben vállalja a közreműködést, a lehetőségről – saját 
lehetőségeinek keretein belül – tájékoztatja a szülőket, pedagógusokat, az egyéni, 
illetve 10-15 fős kiskorú csoport lovaglási lehetőségéről.

Pályázati összegek

A lovaglások személyenként 3500Ft / 30perc, 

vagy 10-15 fős csoportonként 20 000Ft / 1,5óra díjban számolhatók el.

Egyesületenként max. 100 000Ft támogatás számolható el!

Jelentkezés a pályázatra

A pályázati űrlapon keresztűl, ami letölthető a szakági honlap – dokumentumok – 
pályázati űrlapok menüpontból. 

Pályázás menete

Az űrlapokat e-mailben várjuk a csillorita@gmail.com címre.

A válaszlevélben lesznek megadva nyertes pályázat esetén a további teendők.

Határidő 

Jelentkezési és megvalósítási határidő 2021. december 31. 

Tegyünk jót! Ajándékozzunk élményt! Teremtsünk értéket!
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