
TÁJÉKOZTATÓ 

NYÁRI ISKOLÁS NAPKÖZIS TÁBORRÓL 

Helyszín: Tiliana Hotel (1021. Budapest Hárshegyi út 1-3.) 

Időpont: 2020. június 29. – 2020. augusztus 16. (hétfőtől péntekig) 

Résztvevők: A nyári napközis tábort kizárólag az V. kerületi általános iskolák valamelyikével 

tanulói jogviszonyban álló diák veheti igénybe (aki még nem fejezte be a 8 osztályt). A 8. 

osztályból elballagott diákokat nem fogadnak. Az iskolások és a kerületi óvodások napközis 

táboroztatása is egy helyen történik. 

Szállítás: Busszal, indulás az iskola az elől 8 órakor, a táborból visszaindulás 15.30-kor, 

péntekenként 15:00 órakor. Gyülekező: 7.55-ig a földszinten, a porta mellett. Visszaérkezés: 

16 órakor, pénteki napokon 15:00-kor. Visszaérkezés után ügyeletet nem tudunk biztosítani! 

Költség: Megegyezik az év közben fizetendő díjjal, melyet előre, CSAK ÉS KIZÁRÓLAG 

A SZERDAI ÜGYELETI NAPON LEHET BEFIZETNI KÉSZPÉNZBEN az iskolában a 

következő hétre vonatkozóan 10:00-ig. 

Az első hétre vonatkozó befizetés határideje: 2020. június 15. A szülők Csikós Rozáliánál 

készpénzben tudják befizetni gyermekeiket az első hétre. Az étkezési kedvezmény, illetve 

térítésmentesség a nyári tábor alatt is érvényes az erre jogosult diák számára. 

A kedvezményben részesülők minden jelentkezés alkalmával kötelesek kitölteni a 

„Kedvezményben részesülők nyilatkozatát”. A hetenkénti jelentkezés a térítésmentességre 

jogosultak esetében is KÖTELEZŐ. Lemondásra aznap nincs lehetőség. Másnapra 

lemondást 8:00-ig fogadunk el az iskola portáján személyesen (vagy az alábbi telefonszámon: 

872 7801). 

Változás!!! Idéntől nem csak a kedvezményben részesülőkre vonatkozik az alábbi szabály: A 

táborba jelentkezők esetében, amennyiben hétfőn nem jelenik meg a gyermek és hétfő reggel 8 

h-ig ezt nem jelzi a szülő, akkor a táborvezető részéről az egész hét automatikusan lemondásra 

kerül, nem fogadják a gyereket a hét során és a befizetett összeg nem kerül visszatérítésre. 

Visszafizetést csak a teljes tábor lezárása után, azaz szeptemberben tudjuk biztosítani. A 

lemondott hétre a nyugtát be kell mutatni, ezért kérjük, hogy azt őrizzék meg! „Beeső” 

gyermekeket nem tudunk fogadni. A táborba csak az jöhet, aki előző héten befizette a térítési 

költséget vagy térítésmentesség esetén jelentkezett. 

Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna. 

Orvosi ügyelet: A tábor ideje alatt folyamatosan lesz saját védőnői szolgálat. Kérjük, a tábor 

jelentkezési lapján körültekintően kitölteni a diákok egészségügyi állapotára vonatkozó 

kérdéseket! A tábor megkezdésekor a szülőknek igazolni kell és felelősséget vállalni 

gyermekük egészségéért! Amennyiben a diák megszakítja a táborozást, újra igazolni kell. 

Budapest, 2020. június 5. 

Vezetőség (Városüzemeltető KFT. megbízásából) 


