
A 2019-es évtől meghirdetjük az éves alapítványi támogatói díjat. A támogatói díj lehetőséget nyújt a szervezet
sikeresebb működéséhez, az anyagi nehézségek kiküszöböléséhez. Az alapítványi támogatói díj a CISV
Magyarország Gyermekalapítvány éves rendezvényein történő részvételére ad lehetőséget. Ennek befizetése
után van mód részt venni a programokon az alábbiak szerint.

• CISV év: 2019. évi program meghirdetéstől a 2020. évi program meghirdetésig
(2018. december – 2019. december)

• A meghirdetést követő CISV év táborozási lehetőségeiben, azaz idén csak azokat a 2019-es
programra beérkezett jelentkezéseket tudjuk figyelembe venni, ahol az alapítványi 
támogatói díj a határidőig befizetésre kerül

A támogatói díj 1. részletének (25 ezer Ft) befizetési határideje: 2019. január 11.
A támogatói díj 2. részletének (25 ezer Ft) befizetési határideje: 2019. február 25.
A támogatói díj teljes összege: 50.000 Ft / tag

Az alapítvány tagjai önkéntes munkával, egyéni és családi közösségi segítséggel, aktív részvétellel pontokat
tudnak szerezni, ezzel kompenzálásra kerül az előzetesen befizetett támogatói díj.

A támogatói díj 50 pont / jelentkező önkéntes munka értéket képvisel.

Pontszerzési lehetőségek a 2019-es évben:

Éves alapítványi támogatói díj és az 
alapítványi önkéntes munka
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Önkéntes feladat Pontszám

PreCamp program teljes részvétel 20 pont

PastCamp program teljes részvétel 10 pont

PreCamp/PastCamp/nyári/téli tábor előtt, vagy után bepakolásnál, előkészületnél 

segítség
10 pont

Kitchen staff önkéntesség (1 hétre vonatkozó időszak esetén) 10 pont

Host family (gyerekekként és éjszakánként) 5 pont

Reptéri fuvarozás (alkalmakként) 5 pont

Évközi programon való teljes részvétel (POD, Húsvét, Mikulás rendezvény) 5 pont



A 2019-es pontrendszer szabályzata:

• A PreCamp, PastCamp és évközi programokon való részvétel esetén a pontok tagonként 
kerülnek beszámításra.

• A PreCamp/PastCamp/nyári tábor előtt vagy után bepakolásnál segítség és Host family 
önkéntesség pontok testvérek esetében duplázódnak (pl. két testvér esetén, ha a család segít 
tábori bepakolásnál 10-10 pontot számítunk mindkét testvérnek).

• A PreCamp, PastCamp és Évközi programon való részvétel akkor számít teljesnek, ha a 
hivatalosan meghirdetett programkezdéstől a hivatalos programbefejezésig jelen van a tag.

• A megszerzett pontok a 2020. évi alapítványi támogatói díj befizetési határidőig (2019. 
december) érvényesek.

• A 2019-ben megszerzett pontok a 2020. évi alapítványi támogatói díj megfizetésekor kerülnek 
beszámításra, jóváírásra.

• Idén, mint bevezető évben a 2018-as nyári és téli Youth Meeting alatt nyújtott segítséget 
beszámítjuk a fent megadott pontrendszer alapján
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