S Z Ü L Ő I T Á J É K O Z T A T Ó a Budapest Főváros XVI.
kerületi 2022. évi nyári napközis táborról

A napközis táborba várjuk a kerületi általános iskolákba járó, vagy kerületi lakos,
általános iskolás gyermekek (első osztályt követően) jelentkezését!
Időpontja: 2022. június 20 – augusztus 26. (10 hét, 50 nap)
Helye: 1161 Bp. János utca 141-153. Telefon:+36/20-4187984 (a tábor indítását követően)
A tanulók jelentkezési lapját lehetőség szerint előzetesen, e-mailben juttassák el a
nyaritabor@keruletgazda.hu email címre, de legkésőbb az első befizetéskor adják le! A
jelentkezési lap eredeti, aláírt példányát előzetes jelentkezés esetén a tábor első
igénybevételekor le kell adni! A jelentkezéshez szükséges iratok a tanuló lakcímkártyája,
amennyiben kerületi lakos, de nem kerületi iskolába jár és annak igazolása, hogy az étkezés
esetén kedvezményre jogosult (a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító
határozat vagy nagycsaládos nyilatkozat).
A jelentkezés teljes hetekre lehetséges! A jelentkezés a befizetéssel válik teljessé!
A tábor maximális befogadóképességét figyelembe véve, a jelentkezéseket a befizetés
sorrendjében tudjuk elfogadni!
A tábor díjának befizetése teljesíthető átutalással, a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet
„Nyári tábor Kerületgazda” nevű, 11784009-16926226-10040007 számú bankszámlájára (a
számlaszám ELTÉR az iskolai étkezés számlaszámától!), OTP Bank-ban készpénzben, illetve
bankkártyával.
Átutaláskor a közleménybe kérjük, hogy tüntesse fel a gyermek iskolájának kódját, a
gyermek nevét és osztályát (mint ahogy az év közbeni ebédbefizetésekkor), valamint annak a
hét hétfőjének a dátumát, amikorra gyermekét befizeti (pl. június 15.).
A határidő után érkezett utalásokat visszautaljuk a jelentkezés érvényét veszti!
A térítési díjat az első két hétre a következő napokon és helyszíneken lehet befizetni:
•
•
•

átutalással 2022. június 1. – június 09. között
2022. június 1., 700-900 óráig és 1400-1600 óráig: kizárólag bankkártya Kerületgazda
Szolgáltató Szervezet 1165 Budapest, Demeter utca 3. Tel: 403-2928/105
2022. június 2., 700-900 óráig és 1400-1600 óráig: kizárólag bankkártya Kerületgazda
Szolgáltató Szervezet 1165 Budapest, Demeter utca 3. Tel: 403-2928/105

A további hetekre a tábor területén lehet kizárólag bankkártyával fizetni, vagy átutalással
teljesíteni (kp befizetés kizárólag csak az OTP bankfiókban lehetséges).
A nyár folyamán, (a következő hétre):
•
•
•

a napközis táborban, bankkártyával: hétfő - kedd: 700- 1000 óráig,
átutalással: kedd 1600 óráig elutalva, szerdán 900 óráig beérkezőleg.
Lemondást csak teljes hétre, előző csütörtök 9 óráig fogadunk el (e-mailben:
nyaritabor@keruletgazda.hu vagy telefonon 20/286-5406). Lemondás ingyenes
étkezés esetén is szükséges, az étkezés és a tábor programjainak lemondása csak
együtt lehetséges adott hétre! Lemondás esetén a lemondott hét későbbi

időpontban felhasználható, a táborra való jelentkezéssel (szabad hely esetén)!
Visszafizetésre nincs lehetőség!
Heti díj
A térítési díj heti összege:

15.000,-

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermek esetén (térítésmentes étkezéssel):

11.200,-

Három vagy több gyermekes család, és tartós beteg gyermek
eseté (igazolás alapján, az étkezés 50 %-os kedvezményével):

13.100,-

A gondozási díjra vonatkozó kedvezmény lehetőségéről érdeklődjön a Kerületgazda
Szolgáltató Szervezetnél! Kedvezmény kérhető több igénybevevő gyermekre tekintettel, a
család szociális helyzete alapján!
A térítési díj tartalmazza: napi háromszori étkezés mellett finomságokat, úszás és egyéb
sportolási lehetőséget, színvonalas, sokrétű programokat az élményekkel teli nyár
érdekében!
A gyermekek táborba történő kiséréséről és 16 óra utáni hazaviteléről a szülőnek kell
gondoskodnia.
A táborban reggel 700 órától délután 1700 óráig biztosítjuk az felügyeletet. A 1700 óra után a
táborban hagyott gyerekek felügyeletét nem tudjuk biztosítani, ezért a szülő köteles
gyermekét időben elvinni.
A napközis foglalkozások 800-1600óráig tartanak, pedagógusok vezetésével.
A mindennapos ügyek intézését kérem, a tábor telefonszámán lebonyolítani:
+36/20-4187984. A táborral kapcsolatosan érdeklődhet a nyaritabor@keruletgazda.hu e-mail
címen vagy a +36/20-286-5406-os telefonszámon!
Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy a fennálló COVID vírusra való tekintettel a tábor díjának
befizetésénél a banki átutalást részesítsék előnyben.

Jelentkezési lap letölthető az iskola honlapjáról, illetve a www.keruletgazda.hu weboldalról.

