
ELŐZETES TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP,  A JÁNOS UTCAI NAPKÖZIS TÁBORBA 

2019. 

 

A tanuló neve  Osztálya  

TAJ száma  

Lakcíme  

Iskolája  

Szülő neve  

Napközben elérhető telefonszám  

Gyógyszerérzékenység  

Kedvezményre jogosult* 

 

               igen                                                nem                                       

Ha igen, a kedvezmény jogalapja* rendszeres  gyerekvédelmi kedvezmény 

három vagy több gyermekes család, tartós beteg gyermek 

 

Gyermekem napközis ellátását a következő hetekre igénylem (x-szel jelölni) 

Hét Dátum Jelölés Hét Dátum Jelölés 

25. 2019. 06. 17. -  2019. 06. 21.  31. 2019. 07. 29. - 2019. 08. 02.   

26. 2019. 06. 24. -  2019. 06. 28.  32. 2019. 08. 05. - 2019. 08. 09.  

27. 2019. 07. 02. -  2019. 07. 05.  33. 2019. 08. 12. - 2019. 08. 16.   

28. 2019. 07. 08. -  2019. 07. 12.  34. 2019. 08. 21. - 2019. 08. 23.  

(3 nap) 
 

29. 2019.  07. 15. - 2019. 07. 19.  

30. 2019. 07. 22. -  2019. 07. 26.  35. 2019. 08. 26. - 2019. 08. 30.  

NYILATKOZAT 

Alulírott ……………………….. szülő nyilatkozom, hogy……………..……nevű gyermekem 

 a tábort du. 16
00

 óra után elhagyhatja egyedül/…………………………………. nevű 

felnőttel hagyhatja el*. 

 a tábor területén kívüli programokon részt vehet/nem vehet részt*. 

 mélyvízbiztos úszástudással rendelkezik/nem rendelkezik*. 

 aláírásommal tudomásul veszem, hogy a tábor ideje alatt gyermekemről felvételt 

készíthetnek a táborozásért felelős személyek, melyet különböző média 

megjelenésekhez használhatnak fel. hozzájárulok / nem járulok hozzá* 

Felhívjuk a Szülők figyelmét, hogy az Európai Unió (2007/565/EK) 2007-ben egyes szerves 

foszforsavészter hatóanyagok és formulációk felhasználását betiltotta környezetvédelmi okok 

miatt, így a kullancsok elleni védekezés jelenlegi egyetlen módja a személykezelés, amely 

egyéni/egyedi védekezési mód és a szülő/gondviselő feladata.  

A táborról szóló szülői tájékoztatót tudomásul vettem, a szolgáltatást annak megfelelően 

veszem igénybe: 

 

Budapest, 2019. ..........................................                      ………………………………… 

                     szülő aláírása 

* A megfelelő rész aláhúzandó! 

A jelentkezés teljes hetekre lehetséges! 

A jelentkezéshez szükséges a  lakcímkártyája és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

jogosító határozat, vagy annak igazolása, hogy az étkezés esetén kedvezményére jogosult.   

A jelentkezési lapot az első befizetéskor kell leadni! 

 

A SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ MELLÉKLEVE! 



S Z Ü L Ő I   T Á J É K O Z T A T Ó 

a Budapest Főváros XVI. kerületi 2019. évi nyári napközis táborról 
 

A napközis táborba várjuk a kerületi általános iskolákba járó, vagy kerületi lakos, általános 

iskolás korú gyermekek jelentkezését! 
 

Időpontja: 2019. június 17 – augusztus 30. (11 hét, 53 nap) 

Helye: 1161 Bp. János utca 141-153. Telefon: +36/20-4187984 (a tábor indítását követően)  
 

A tanulók jelentkezési lapját az első befizetéskor adják le! A jelentkezéshez szükséges a tanuló 

lakcímkártyája, és annak igazolása, hogy az étkezés esetén kedvezményre jogosult (a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat vagy családi pótlék igazolása).  

A jelentkezés teljes hetekre lehetséges! 

A térítési díjat az első két hétre a következő napokon és helyszíneken lehet befizetni: 

 2019. június 3., 700-900 óráig és 1500-1630 óráig: Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 1161 

Csömöri út 142. (Az alsó tagozat épülete!) Tel: 406-4001 

 2019. június 4., 700-900 óráig és 1500-1630 óráig: Táncsics Mihály Általános Iskola és 

Gimnázium 1165 Táncsics utca 7-9. Tel: 407-2807  

pótbefizetés:  

 2019. június 6., 700-1130 óráig, és 1230-17 00 óráig: Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 1165 

Demeter utca 3. Tel: 403-2928 

 2019. június 11., 700-1130 óráig, és 1230-17 00 óráig: Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 1165 

Demeter utca 3. Tel: 403-2928 

 A további hetekre a tábor területén kell befizetni.  

 

A befizetés rendje a napközis táborban: 

 Hétfő - kedd: 700 - 1000 óráig, (következő hétre) 

 Lemondást előző nap 9 óráig fogadunk el (e-mailben: nyaritabor@kerületgazda.hu vagy 

telefonon 20/286-5406). Lemondás ingyenes étkezés esetén is szükséges, az étkezés és a 

tábor programjainak lemondása csak együtt lehetséges adott napra! Lemondás esetén a 

lemondott napok későbbi időpontban felhasználhatóak, a táborra való jelentkezéssel! 

Visszafizetésre nincs lehetőség! 
 

A térítési díja napi összege:  2 040.- Ft/nap/fő 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén 

(térítésmentes étkezéssel):   
 

1 435.- Ft/nap/fő 

Három vagy több gyermekes család, és tartós beteg gyermek esetén 

(igazolás alapján, az étkezés 50 %-os kedvezményével):    
 

1 738.- Ft/nap/fő 

A gondozási díjra vonatkozó kedvezmény lehetőségéről érdeklődjön a Kerületgazda Szolgáltató 

Szervezetnél!    

A térítési díj tartalmazza: napi háromszori étkezés mellett finomságokat, úszás és egyéb 

sportolási lehetőséget, színvonalas, sokrétű, tematikus programokat az élményekkel teli nyár 

érdekében! 
 

A gyermekek táborba történő kiséréséről és 16 óra utáni hazaviteléről a szülőnek kell 

gondoskodnia. 

A táborban reggel 700 órától délután 1700 óráig biztosítjuk az felügyeletet. A 1700 óra után a 

táborban hagyott gyerekek felügyeletét nem tudjuk biztosítani, ezért a szülő köteles gyermekét 

időben elvinni.  

A napközis foglalkozások 800-1600 óráig tartanak, pedagógusok vezetésével. 
 

A mindennapos ügyek intézését kérem, a tábor telefonszámán lebonyolítani: +3620-4187984. A 

táborral kapcsolatosan érdeklődhet a nyaritabor@kerületgazda.hu e-mail címen vagy a 403-2928 

telefonszámon! 

 

    

   Szász József 

  alpolgármester 

mailto:nyaritabor@kerületgazda.hu
mailto:nyaritabor@kerületgazda.hu

