
JELENTKEZÉSI LAP A BP. XVIII. KERÜLETI NYÁRI NAPKÖZIS TÁBORBA 

 

NÉV: ……………………………………………………………. iskola: …………………….………………………………..…... 

osztály (2012/2013.): ………………………………………........ TAJ szám: ..…………...…………………………………..…… 

lakcím (+tel. szám): …………………………………………….. allergia: …...……..……………..………………………..…….. 

gondviselő neve: ………………………………………………... telefonszám, napközbeni elérhetőség: ………………..………. 

 

Budapest, 2013. ………………...     gondviselő aláírása: …………..……...…………………. 
 

…………………………


………………… 
Ezt az adatlapot kérjük az első befizetéskor a táborban leadni! 

…………………


…………………………
 

 

N Y Á R I   N A P K Ö Z I S   T Á B O R   2013.   -   T Á J É K O Z T A T Ó 

 
A Nyári Napközis Tábor 2013. június 24.-augusztus 24. 

között működik a szokott helyen, a Bókay Kertben. 

Cím: 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. 

Telefon: 06-20-622-28-42, a működés alatt 290-10-34 is. 

 

A tábor fenntartója Budapest XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, 
működtetője a Csibész Családvédelmi Központ. 
 

A Napközis Tábor vezetői: 
1-5. hét:   Kuba Gábor, Eötvös Loránd Általános Iskola 

6-9. hét:   Székely Edit, Darus U. Általános Iskola 

 

A tábort a Budapest XVIII. kerület valamelyik általános 

iskolájában tanuló és/vagy a kerületben lakó általános 

iskolás korú gyermekek vehetik igénybe! 
 

A tábor a jelentkezési lap és az egészségügyi nyilatkozat 

leadásával, valamint a napi háromszori étkezés 

befizetésével vehető igénybe. 

A teljes díj:  417.- Ft/nap 
A tanév során kapott kedvezmények a táborban is 

érvényesek! 

Az étkezés 50 %-os térítési díja: 208.50 Ft/nap. 

Az RGYK-ra jogosult tanulók regisztrációs díja:  

100.-Ft/nap. 

A kedvezményre jogosultak az első tábori befizetéskor 

hozzák el az igazoló iratokat, a határozatot! 
 

Nem kerületi iskolában tanuló és nem kerületi lakos 

gyermekek 1.200.- Ft/nap térítési díj ellenében vehetnek 

részt a tábor életében, a hagyományos rajokban! 

 

A tábori befizetés a Bókay Kertben történik, 

az iskolákban tábori befizetést nem fogadnak el! 
 
A tábornyitás előtt az 1. és a 2. hetekre 

június 10-én, hétfőn 13-18 óráig, 
június 11-én, kedden 13-18 óráig, 
június 12-án, szerdán 8-18 óráig lehet befizetni. 

 

A táborozás ideje alatt a befizetés mindig szerdai napon 

történik a Bókay Kertben 8
00

-18
00

 között (egy vagy két 

héttel előre, lásd a táblázatot a túloldalon). Betegség, vagy 

egyéb ok miatti hiányzás esetén a 06-20-622-79-20 vagy a 

290-10-34 telefonszámokon lehet lemondani az étkezést. 

 

 

Tábornyitás előtt felvilágosítás kérhető a 

06-20-622-28-42 telefonszámon és a szakrajok 

szervezőitől (elérhetőségük a túloldalon)! 

FOGLALKOZTATÁS ALAPÁRON, HAGYOMÁ-

NYOS RAJOKBAN 
- A tábori élet átlag 20 fős csoportokban (rajokban) folyik, 

a gyerekeket azonos iskola, érdeklődés, életkor szerint 

rendezzük csoportokba a lehetőségek figyelembevételével. 

A rajvezetők szakképzett pedagógusok. A tábor területén 

biztosítjuk a gyermekek felügyeletét, és a 3-szori étkezést. 

- A napközis tábor hagyományos foglalkozásait (azaz a 

gyermekek részvételét a különböző báb, bűvész, zenés 

előadásokon, autóbuszos- és hajókirándulásokon), a 

mindennapos kézműves foglalkozásokat, a tábori sport 

és egyéb versenyeket idén is biztosítjuk. A városi 

portyázások és a belépők esetén felmerülő költségeket 

(amelyekről előzetesen papíron tájékoztatjuk a szülőket), 

külön kérjük biztosítani. Akinek ez gondot okoz, azok 

gyermekeinek ezekben az időpontokban a tábor területén 

biztosítunk foglalkozást. 

 

A táborban a hagyományos rajok mellett a feltüntetett 

szakemberek által szervezett, vezetett SZAKRAJI 

FOGLALKOZÁSOK is igénybe vehetők. 

Ezekben az esetekben az étkezési díj mellett be kell fizetni 

a túloldali táblázatban szereplő összeget is. A szakraji 

díjak befizetése az ebédbefizetéssel együtt történik. 

A túloldalon feltüntetett szakrajok indítását tervezzük 

(figyelembe véve, hogy egyes szakrajok indítása minimális 

létszámhoz kötött). Amennyiben nem indul a szakraj, a 

szakraji díjat a szervezők visszatérítik, és lehetséges más 

szakraj igénybevétele. 

 

NAPIREND a táborozás alatt: 

Reggel 6
00

-8
00

 között a tábor Szélmalom utcai kapujánál 

ügyeletet tartunk, fogadjuk a gyerekeket. 

A tábori foglalkozások ideje: 8
00

-16
30

 óra. 
A tábor kapuját 17

00
 órakor zárjuk, ezután nem tudunk 

felügyeletet biztosítani. A gyerekek 16
30

 előtt csak szülővel 

vagy annak írásos engedélyével hagyhatják el a tábort. A 

gyerekek biztonsága érdekében 8
00

-16
30

 között csak a 

Szélmalom utcai kapu van nyitva. Itt találhatók a 

rajnévsorok, a tábor térképe és a programtábla. 

A gyerekek táborba- és hazakíséréséről a szülőnek kell 

gondoskodnia, de az eddigi gyakorlatnak megfelelően a 

182, 184, 282E, 284E, 198 és 183 buszjáratok Varjú utcai 

megállójában reggel 6
45

-7
45

 fogadjuk a gyerekeket és a 

16
30

-as táborzárás után ide kísérjük vissza őket. Kérjük a 

szülőket, mondják meg gyermekeiknek, melyik buszra kell 

felszállniuk, s erről a kísérőt is tájékoztassák. 

Kérjük a szülőket, hogy gyermekeiket az időjárásnak 

megfelelő öltözetben és tisztasági felszereléssel indítsák 

útnak reggelente, és ne engedjenek értékes játékot vagy 

nagy címletű pénzt a táborba hozni.


