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Szülői tájékoztató
(Kérjük, a szülői,- étkezési tájékoztatót és a házirendet vigyék magukkal és a táborozás ideje alatt
őrizzék meg!)
A józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Ház (KKH) nyári napközis tábor tábort szervez Józsefvárosban
lakó, vagy józsefvárosi általános iskolában tanuló 7 és 14 éves korú gyermekek számára.
A tábor helyszíne: Orczy-kert, Ludovika Campus
A tábor időpontja: 2022.06.27.-2022.08.19. heti turnusokban. Több turnusra is lehet jelentkezni.
Tábori napirend: ügyelet: 7.00-8.00, gyülekező: 8.00-8.30, reggeli: 8.30-9.30, délelőtti programok:
9.30-13.00, ebéd: 13.00-14.00; délutáni programok: 14.00 – 16.00; Uzsonna; 15.00-16.00.
Étkezés költsége 1400 Ft/napi 3x-i étkezés. Diétás, és ételallergiás ételrendelésre van lehetőség.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (RGYK) részesülő, hátrányos helyzetű (HH) és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára jár az iskolai kedvezmény, ehhez érvényes
gyámhivatali határozatra, vagy az iskola igazolására (utóbbi a Jelentkezési lap melléklete) van
szükség.
A tábornak egyéb költsége nincs.
Programok: kézműves foglalkozások, tánc, rajzolás, festés, sportprogramok, kirándulások,
vetélkedők, társasjátékok, drámajáték, zsonglőrködés, zene, és egyéb érdekes programok
Amit a gyerekek feltétlenül hozzanak magukkal:
- időjárásnak megfelelő ruházat, lábbeli (eső esetén esőkabát)
- úszó felszerelés
- kirándulások alkalmával zárt cipő és hátizsák használata kötelező, tekintettel arra, hogy
egész napos kirándulások alkalmával ebbe kerül bele a hideg élelem.
A táborban kizárólag egészséges, betegség tüneteit nem mutató, magát egészségesnek érző diák
vehet részt. A betegség tüneteit mutató gyermek esetében a táborvezető megtagadhatja a tábori
részvételt. A táborban való részvétel feltétele a turnus első napján kitöltött, aláírt egészségügyi
nyilatkozat, amelyet a helyszínen adunk oda.
A jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk, a férőhelyeket érkezési sorrendben töltjük fel. A
jelentkezési lap leadása az adott turnust megelőző hét szerda 12.00-ig szükséges. Figyelem, ez az
ebédbefizetés utolsó időpontja is (ld. Étkeztetési tájékoztató)!
A tábor ideje alatt a gyermek által szándékosan okozott károkért a felelősség a szülőt terheli.
A gyermek által a táborba hozott eszközökért, értékekért nem vállalunk felelősséget (pl.
mobiltelefon, fényképezőgép, zenelejátszó, stb.)
A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. az adatok kezelése során a 2016/697 Ek rendelet (GDPR)
szabályai szerint jár el
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ÉTKEZTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Étkezés befizetése és lemondása: Étkezés költsége: 1400Ft/nap (3x-i étkezés). Diétás,
és ételallergiás ételrendelésre van lehetőség.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (RGYK) részesülő, hátrányos helyzetű
(HH) és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára jár az iskolai
kedvezmény, ehhez érvényes gyámhivatali határozatra, vagy az iskola igazolására
(Mellékletben!) van szükség.
Étkezés befizetésére a választott turnus előtti héten van lehetőség az alábbi
időpontokban (egyszerre több hétre is be lehet fizetni az étkezést):
hétfői napokon, 15-17 óra között a tábor helyszínén (Ludovika Campus Oktatási
Központ)
szerdai napokon, 7.30-12 óra között a Kesztyűgyár Közösségi Házban (1085 Budapest,
Mátyás tér 15.)
Az első turnusra az étkezést befizetni csak a Kesztyűgyár Közösségi Házban lehet.
Az ebéd lemondása kizárólag írásban, a táborvezetőtől kért nyomtatványon
lehetséges, vagy e-mailen keresztül (tabor@kesztyugyar.hu), a hiányzás előtt 2
nappal. A később lemondott étkezést nem áll módunkban visszatéríteni, vagy jóváírni
a következő turnuson.

Fontos: Az ingyenes étkezést igénybe vevő családoknak is jelezni kell, ha a gyermek a
beiratkozás ellenére nem jön a táborba! Amennyiben a szülő nem jelzi, a következő
héttől lemondjuk az étkezést és nem tudjuk fogadni a gyermeket a táborba, csak
akkor, ha újra beiratkozik. Újbóli beiratkozás esetén a következő héttől jöhet a
gyermek a táborba.
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HÁZIREND

1. Érkezés: a jelentkezési lapon bejelöltek szerint történik. A Tábor kapunyitása minden
nap 7.00-kor történik, zárása pedig 17.00-kor.
2. Értékes tárgyakért, játékokért, műszaki cikkekért a tábor munkatársai felelősséget
nem tudnak vállalni. Lehetőleg ilyen dolgokat ne hozz magaddal!
3. Saját és társaid és testi épségére fokozottan ügyelj!
4. Erőszakos megnyilvánulás és a táborhely értékeinek szándékos rongálása kizárást
vonhat maga után.
5. Úgy használd a Tábor ideje alatt kapott eszközöket, játékokat, sportszereket, mintha a
sajátod lenne, vigyázz rájuk, hogy mások is használhassák. Minden, a gyerekek által
okozott kárt a szülőknek kell megtéríteniük!
6. Minden táborozótól tisztelettudó viselkedést várunk el a programvezetők, tanárok és
a tábor személyzete irányában.
7. A Tábor területén ne szemetelj!
8. Szúró és vágó eszközt magaddal hozni szigorúan tilos!
9. A dohányzás, alkohol fogyasztása, és droghasználat szigorúan tilos!
10. A Tábor helyszínéről engedély nélkül kimenni szigorúan tilos!
11. Kérjük, a WC-ket rendeltetésének megfelelően használd, ne dobj bele olyan dolgot,
ami nem oda való, és akkor nem keletkezik dugulás. A WC papíron kívül mindent a
szemetesbe dobj.

A HÁZIREND TÖBBSZÖRI, VAGY EGYSZERI, DE SÚLYOS MEGSÉRTÉSE ESETÉN A
TÁBORVEZETŐ ÉS A NEVELŐK MÉRLEGELÉSE ALAPJÁN ELŐFORDULHAT, HOGY A
TÁBOROZÓT A TÁBOROZÁSBÓL KIZÁRJUK.

