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Jelentkezési lap

Szabadidős nyári napközis táborra
A gyermek neve:……………………………………………...

Betegsége, gyógyszerallergiája:…………………………….

Lakcíme:……………………………………………………….

………………………………………………………………….

TAJ száma:……………………………………………………

Édesanya neve:……………………………………………….

Születési helye, ideje:………………………………………..

Munkahelye:…………………………………………………..

………………………………………………………………….

Elérhetősége (KÖTELEZŐ):…………………………………

Általános iskolája, osztálya:

Édesapa neve:………………………………………………..

………………………………………………………………….

Munkahelye:…………………………………………………..

………………………………………………………………….

Elérhetősége (KÖTELEZŐ):…………………………………
Turnusok

1. 2018. június.18. – 2018. június 22.

6. 2018. július 23. – 2018. július 27.

2. 2018. június 25. – 2018. június 29.

7. 2018. július 30. – 2018. augusztus 3.

3. 2018. július 2. – 2018. július 6.

8. 2018. augusztus 6. – 2018. augusztus 10.

4. 2018. július 9. – 2018. július 13.

9. 2018. augusztus 13. – 2018. augusztus 17.

5. 2018. július 16. – 2018. július 20.

10. 2018. augusztus 21. – 2018. augusztus 24.

/ a megfelelő időpontot/időpontokat karikázza be!/
Engedélyezem /nem engedélyezem, hogy gyermekem szülői kíséret nélkül egyedül érkezzen és távozzon a táborból.
/ a megfelelő választ aláhúzással jelezze/
Tábor étkeztetés választása (A megfelelő válasz aláhúzását kérjük.)
- egész napos program 3-szori étkezéssel
- egész napos program 1-szeri étkezéssel
Az étkezési díjak befizetésére minden héten szerdán 9 órától 12 óráig van lehetőség. Az első alkalom 2018. június 6.
Tudomásul veszem, hogy a tábor ideje alatt gyermekem által szándékosan okozott károkért a felelősség engem terhel.
Budapest, 2018………………………………
………………………………
szülő aláírása
Igazoljuk, hogy iskolánkban a (z) …………………….……………………………nevű gyermek ……………%-os kedvezménnyel
veszi igénybe az étkezést. (0-50-100%) (Kérjük, az ehhez kapcsolódó igazolást minden esetben csatolja! – RGYK, HH,
HHH, MÁK igazolás, tartós beteg, egyéb)

2018. ……………………..
……………………………..
Iskola aláírása (bélyegző)

1084 Budapest, Mátyás tér 15.
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TÁJÉKOZTATÓ
a józsefvárosi nyári napközis táborba való jelentkezéshez

A józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Ház (KKH) nyári napközis tábor tábort szervez Józsefvárosban
lakó vagy itt tanuló 7 és 14 éves korosztály számára.
A tábor helyszíne: Kesztyűgyár Közösségi Ház, 1084 Budapest, Mátyás tér 15.
A tábor időpontja: 2018.06.18-2018.08.24., heti turnusokban
Tábori napirend: 7,00-8,00 Ügyelet, gyülekező; 8,00-9,30 Reggeli; 9,30-12,00 Délelőtti programok;
12,00-14,00 Ebéd; 14,00-16,00 Délutáni programok; 15,00 Uzsonna; 16,00-17,00 Ügyelet.
A reggeli és az ebéd a Lakatos Menyhért Általános Iskola (Kesztyűgyár Közösségi Ház szomszédságában
lévő épület) ebédlőjében történik. Az uzsonna a KKH-ban kerül kiosztásra.
Programok: kézműves foglalkozások, tánc, kertmozi, rajzfoglalkozások, sportprogramok, kirándulások,
vetélkedők, társasjátékok, stb.
Étkezés költsége: 3xi étkezés 1 032 Ft/nap, 1xi étkezés 682 Ft/nap, Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára
díjmentes. A tábornak egyéb költsége nincs.
Jelentkezési lap letölthető a www.kesztyugyar.hu weboldalán, valamint kérhető a Közösségi Ház
recepcióján.
Amit a gyerekek feltétlenül hozzanak magukkal:
- innivaló;
- pohár vagy utántölthető flakon;
- időjárásnak megfelelő ruházat, lábbeli (eső esetén esőkabát);
- kirándulások alkalmával zárt cipő és hátizsák használata kötelező, tekintettel arra, hogy
egész napos kirándulások alkalmával ebbe kerül bele a hideg élelem.
Amennyiben az időjárásnak megfelelő ruházat nem áll rendelkezésre, a táborvezető megtagadhatja a
tábori részvételt.
Részletes tábori szabályzat a www.kesztyugyar.hu weboldalon megtekinthető.
Jelentkezéseket május 14-től, a kapacitás erejéig, folyamatosan fogadunk.
További információ: Varga Zita +36 20 331 1928
A 12/1991. (V. 18.) NM rendelet 4. § (2) bekezdése szerint a gyermek törvényes képviselője a táborozást megelőző négy
napon belül kiállított nyilatkozattal igazolja a táborozásban részt vevő gyermek megfelelő egészségi állapotát a táborozás
megkezdése előtt.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben gyermekem elkap valamilyen fertőző betegséget (pl. láz, hasmenés, bőrkiütés,
sárgaság, gennyes orr-, vagy fülfolyás, fejtetvesség, stb.), abban az esetben a Tábor munkatársai a szülői értesítővel egy
időben eltanácsolhatja a táborból. Orvosi igazolás leadása után újra részt vehet a táborban.

