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TÁJÉKOZTATÓ A KERÜLET ISKOLÁIBAN TANULÓ GYERMEKEK NYÁRI
NAPKÖZIS TÁBOROZÁSÁRÓL
2019.
Kedves Szülő!
A nyári napközis foglalkozást a Hófehér Fóka Úszóiskola pedagógus kollektívája szervezi.
2019. június 24-től 2019. július 5-ig (1-2. hét) az alábbi helyszíneken táborozhatnak a
gyermekek:
I.

helyszín: Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1225
Budapest, Bartók Béla út 6.)

Az adott időszakban a „bartókos” és a „hugonnais” gyermekek részére ezen a helyszínen szervezik
a tábort.
II.

helyszín: Kolonics György Általános Iskola és Köznevelési Sportiskola (1221 Budapest,
Tompa u. 2-4.)

Az adott időszakban a „kolonicsos” és a „nádasdys” gyermekek részére ezen a helyszínen
szervezik a tábort.
III.

helyszín: Klauzál Gábor Művelődési Központ (1222 Budapest, Nagytétényi út 31–33.)

A kerületben működő további általános iskolás és gimnazista gyermeket ezen a helyszínen fogadja
a tábor. (Árpád, Baross, Gádor, Herman, Kossuth, Kozmutza, Rózsakert, Budai, Kempelen)

2019. július 8-tól 2019. július 19-ig (3-4. hét) az alábbi helyszíneken táborozhatnak a gyermekek:
helyszín: Hugonnai Vilma Általános Iskola (1225 Budapest, Nagytétényi út 291.)

I.

Az adott időszakban a „bartókos” és a „hugonnais” gyermekek részére ezen a helyszínen
szervezik a tábort.
II.

helyszín: helyszín: Kolonics György Általános Iskola és Köznevelési Sportiskola (1221
Budapest, Tompa u. 2-4.)

Az adott időszakban a „kolonicsos” és a „nádasdys” gyermekek részére ezen a helyszínen
szervezik a tábort.
III.

helyszín: Klauzál Gábor Művelődési Központ (1222 Budapest, Nagytétényi út 31–33.)

A kerületben működő további általános iskolás és gimnazista gyermeket ezen a helyszínen fogadja
a tábor. (Árpád, Baross, Gádor, Herman, Kossuth, Kozmutza, Rózsakert, Budai, Kempelen)

2019. július 22-től 2019. augusztus 16-ig (5-8. hét) az alábbi helyszínen táborozhatnak a
gyermekek:
I.

helyszín: Klauzál Gábor Művelődési Központ (1222 Budapest, Nagytétényi út 31–33.)
A kerületben működő általános iskolás és gimnazista gyermeket ezen a helyszínen fogadja a tábor.
(Árpád, Baross, Bartók, Gádor, Herman, Hugonnai, Kolonics, Kossuth, Kozmutza, Nádasdy,
Rózsakert, Budai, Kempelen)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A tábor telefonszáma: 226-0559 / 123. mellék, e-mail: hofeherfokataborlemond@gmail.com
A nyári napközis foglalkozás reggel 8 órától délután 16 óráig várja a gyermekeket.
Ügyelet: 7 órától ¾ 8-ig, valamint 16 órától 17 óráig (7 óra előtt és 17 óra után nem tudunk
pedagógus felügyeletet biztosítani).
A nyári napközis foglalkozás díját - amely megegyezik az iskolában fizetendő étkezési térítési díjjal
- a gyermek saját iskolájában 7-14 óráig kell befizetni, az alábbi időpontokban.
KÉRJÜK, HOGY A BEFIZETÉSKOR ADJÁK LE A JELENTKEZÉSI LAPOKAT IS!
A 0 Ft-os TÉRÍTÉSI DÍJAT FIZETŐKNEK IS AZ ALÁBBI IDŐPONTOKBAN KELL
LEADNIUK A JELENTKEZÉST A GYERMEK ISKOLÁJÁBAN!
Az egyes iskolák befizetési időpontjai:
Június 3.
Herman
Kempelen
Kolonics
Kossuth

Június 4.
Budai
Gádor
Hugonnai
Kozmutza

Június 5.
Árpád
Baross
Bartók
Nádasdy

Nyári pótbefizetés, amely csak készpénzben lehetséges: 2019. június 11-én, július 8-án és július 22én 7-17 óráig - kizárólag azoknak, akik a jelentkezési lapon már bejelölték a kívánt hetet és az
iskolai befizetés alkalmával a jelentkezési lapot leadták az iskolában - az IGI-ben. Ügyintéző:
Farkas Sándorné (1225 Budapest, Nagytétényi út 274-276). A befizetendő díj megegyezik az
iskolában fizetendő étkezési térítési díjjal.
A nyári napközis táborban való részvétel feltételei:
1. A nyári napközis tábor díjának befizetése és a befizetéskor a jelentkezési lap leadása
kitöltve, aláírva
2. Szülői egészségügyi nyilatkozat (a táborozás helyszínén kell leadni, a csoportvezető
pedagógusnak, a táborozás kezdő napján, aláírva)
A 0 Ft-os étkezési térítési díjat fizetőket különösen kérjük, hogy pontosan jelöljék be a táborozás
heteit, melyet igénybe vennének és kérjük a lemondás szabályait betartani, hiszen Önök helyett az
Önkormányzat fizeti a költségeket! Amennyiben nem tesznek eleget lejelentési kötelezettségüknek
és gyermekük hiányzik a táborból, leszámlázzuk Önöknek a költségeket.
A foglalkozást lemondani a tábor telefonszámán, a tábor ideje alatt: 226-0559/123. mellék, vagy a
424-5307-es telefonon, vagy e-mailben: hofeherfokataborlemond@gmail.com; reggel 9 óráig, vagy
személyesen a táborvezetőnél (Lőrinczi Liza - Klauzál Ház) van lehetőség. Az étkezést a bejelentést
követő naptól tudjuk lemondani és jóváírni.
Aki hiányzás esetén nem mondja le az étkezést és a gyermek nem jelenik meg a táborban, az
adott héten a gyermeket nem tudja fogadni a tábor! Lemondás hiányában a befizetett összeget
nem áll módunkban visszatéríteni! Lemondáskor kérjen regisztrációs számot, mellyel kétség esetén
bizonyítani tudja a lemondást!

Ha Ön elmulasztja lemondani az étkezést, az alábbiak szerint leszámlázzuk Önnek a
költségeket:




a 100 %-os kedvezményben részesülők (a gyermek ingyenesen veszi igénybe a tábort)
esetében a tábori költség teljes napidíját,
az 50 %-os kedvezményben részesülőknek (az étkezési díj 50%-át fizetik a gyermekek után) a
teljes napidíj 50%-át,
a kedvezményben nem részesülőknek (teljes összegű étkezési díjat fizetők) az általuk
befizetett étkezési térítési díj és a teljes napidíj különbözetét számlázzuk le a szülőknek.

Csak akkor engedjük haza a gyermeket egyedül a nyári napközis foglalkozás helyszínéről, ha ezt
hétfőnként, írásban, dátummal ellátva kéri a szülő! Minden hétfőn kérünk új kikérőt!
A nyári napközis foglalkozáson napi háromszori étkezést (reggeli, ebéd, uzsonna) biztosítunk
gyermekének.
A programok a nyári napközis foglalkozás helyszínén zajlanak, napközben kézműves és sport
programokkal, játékkal és daltanulással töltik az időt a gyerekek. Mivel a hét folyamán lesz 1-2
alkalommal uszodai foglalkozás is, ezért kísérjék figyelemmel a heti programot, hogy mikor kell
fürdőruhát, törölközőt, úszósapkát vinni! Hétfőre mindenképp pakoljanak úszófelszerelést!
Kérjük, csomagoljanak a gyermeknek kulacsot (műanyag üveget) ivóvízzel, esőkabátot, sapkát
vagy kendőt a nap ellen és napvédő krémet!
Az aktuális hét programjáról a helyszínen tájékozódhatnak.
Az ebédet egy közeli étteremben fogyasztják el a gyermekek, ahová gyalog sétálnak, vagy
szervezetten külön busszal közlekednek a csoportvezető tanárukkal. A reggeli és az uzsonna a nyári
napközis foglalkozás helyszínén kerül kiosztásra.
Kérjük, hogy gyermekük ne hozzon értékes dolgot a táborba (mobiltelefon, ékszer, egyéb értékes
műszaki cikk), ezekért felelősséget nem vállal a tábor!
Beteg, lázas, tetves vagy bármilyen fertőző betegségben szenvedő gyermek a táborozásban nem
vehet részt. Amennyiben a tábor orvosa betegnek nyilvánítja a táborozót, a szülőnek kötelessége a
gyermeket a táborból elvinni és csak gyógyultan, orvosi igazolással veszi vissza a táborvezetés.
További információk személyesen, telefonon vagy e-mailben (tel.: 424-5307; e-mail:
hofeherfokataborlemond@gmail.com). Kérjük, hogy a tábor reggeli nyitása (7 óra) előtt e-mailben
érdeklődjön! Felhívjuk figyelmüket, hogy a tábori telefonszámok csak a tábor ideje alatt élnek.

Budapest, 2019. május 16.

dr. Patócs Andrea
irodavezető
s.k.

