
Tájékoztató  

Nyári napközis tábor 2017. 
 

A Nyári napközis táborra vonatkozó fontosabb adatok 

ideje: 2017. június 26. - augusztus 25. között  
helye és címe: Bókay-kert, 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. 

elérhetőség: munkanapokon 8-17 óra között a +3620-485-35-09 és +361-290-1034  (utóbbi 2017. június 26-tól) 

fenntartó neve és címe:  

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, 1184 Budapest, Üllői út 400. 

működtető neve és címe:  

Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ, 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17. 

táborvezetők neve: Kuba Gábor 1-5. hét – Eötvös Loránd Általános Iskola 

       Székely Edit 6-9. hét – Darus Utcai Általános Iskola 

 

A tábori élet átlag 20 fős csoportokban (rajokban) folyik, a gyerekeket lehetőség szerint azonos iskola, 

érdeklődés és életkor szerint rendezzük csoportokba. A rajvezetők szakképzett pedagógusok. A tábor területén 

biztosítjuk a gyermekek felügyeletét és a háromszori étkezést.  A napközis tábor hagyományos foglalkozásait 

(báb, bűvész, zenés előadások, autóbuszos- és hajókirándulások), a mindennapos kézműves foglalkozásokat, a 

tábori sport és egyéb versenyeket idén is biztosítjuk. A városi „portyázások” és a belépők esetén felmerülő 

költségeket (amelyekről előzetesen papír alapon tájékoztatjuk a szülőket) külön kérjük biztosítani. Akik 

nem veszik igénybe e külön foglalkozást, azoknak ezen időpontokban a tábor területén biztosítunk foglalkozást. 

Reggel 6
00

-8
00

 óra között a tábor Szélmalom utcai kapujánál ügyeletet tartunk, fogadjuk a gyerekeket. A 

tábori foglalkozások ideje 8
00

-16
30

 óra között zajlik. A tábor kapuját 17
00

 órakor zárjuk, ezután nem 

tudunk felügyeletet biztosítani! A gyerekek 16
30 

óra előtt csak a szülővel vagy annak írásos engedélyével 

hagyhatják el a tábort. Napközben útbaigazítást kaphatnak a Szélmalom utcai bejáratnál a portaszolgálattól. Itt 

találhatók a rajnévsorok, a tábor térképe és a programtábla is. 

 

Tábori díj befizetésének rendje 

Befizetések a Bókay-kertben (bejárat a Szélmalom utca 33. vagy Makói utca felől) az alábbi időpontokban: 

 

Befizetés napja Időpont Befizetési időszak/turnus 

június 12. (hétfő) 13-18 óra között 

1. és 2. hét 

06.26. - 06.30. és 07.03. - 07.07. 

június 13. (kedd) 8-18 óra között 

június 14. (szerda) 13-18 óra között 

június 20. (kedd) 8-18 óra között 

június 27. (kedd) 8-18 óra között 
2. és 3. hét 

07.03.- 07.07. és 07.10 - 07.14. 

július 04. (kedd) 8-18 óra között 
3. és 4. hét 

07.10. - 07.14. és 07.17. - 07.21. 

július 11.(kedd) 8-18 óra között 
4. és 5. hét 

07.17. - 07.21. és 07.24. - 07.28. 

július 18.(kedd) 8-18 óra között 
5. és 6. hét 

07.24. - 07.28. és 07.31. - 08.04. 

július 25. (kedd) 8-18 óra között 
6. és 7. hét 

07.31. - 08.04. és 08.07. - 08.11. 

augusztus 01. (kedd) 8-18 óra között 
7. és 8. hét 

08.07. - 08.11. és 08.14. - 08.18. 

augusztus 08. (kedd) 8-18 óra között 
8. és 9. hét 

08.14. - 08.18. és 08.21. - 08.25. 

augusztus 15. (kedd) 8-18 óra között 
9. hét 

08.21. - 08.25. 

 

Július 3-tól hétfői és szerdai napokon 10
00

-15
00

 óráig a Csibész Család- és Gyermekjóléti Központban 

(Kondor Béla sétány 17., telefon: 1-291-94-67, +3620-402-00-42) is van lehetőség befizetésre: étkezés, 

táborhasználati díj és túra raj. 

 

A befizetés csak és kizárólag készpénzben lehetséges! 

 

Szakrajt befizetni csak keddenként a Bókay-kertben lehet! Az iskolákban tábori befizetésre nincs mód! 



Tábor díja 

1. Kerületi lakcímmel rendelkező gyermek esetén alapraj: 

Tétel megnevezése Tábori díj 

napi háromszori normál étkezés 489,- Ft/nap 

napi háromszori diétás étkezés 527,- Ft/nap 

napi táborhasználati díj 100,- Ft/nap 

2. Kerületi lakcímmel nem rendelkező gyermek esetén alapraj: 

Tétel megnevezése Tábori díj 

napi háromszori normál étkezés 800,- Ft/nap 

napi háromszori diétás étkezés 1671,- Ft/nap 

napi táborhasználati díj 700,- Ft/nap 

Kérjük, hogy a befizetéskor a gyermek lakcímkártyáját hozzák magukkal. Ennek hiányában automatikusan 

a nem kerületi gyermekekre vonatkozó díjak kerülnek megállapításra! 

3. Szünidei étkezésre jogosult jegyzői HH/HHH határozattal rendelkező gyermek részére az étkezés és 

a táborhasználat térítésmenetesen vehető igénybe. Az igénybevétel feltételei: előzetes nyilatkozattétel 

a Csibész Család- és Gyermekjóléti Szolgálat megkeresése alapján, valamint a befizetés napján való 

megjelenés, ahol a tábor igénybevételéhez szükséges nyomtatványok leadásra kerülnek és az igénybe 

veendő turnus megjelölésre kerül. 

 

Szakraji foglalkozás igénybevétele 

A tábor keretén belül lehetőség van szakraji foglalkozások igénybevételére külön térítési díj ellenében a fenti 

díjakon felül. A befizetések napja keddi napokon történik a szakrajokat szervezők képviselői részére a Bókay-

kertben. Más módon történő befizetést nem áll módunkban elfogadni. A szakrajok csak megfelelő számú 

(általában 10-15 fő) jelentkező esetén indulnak. A szakrajok tartalmi munkájáról a szakrajok szervezői adnak 

felvilágosítást. A szakraji díj visszatérítése vagy más hétre átíratása csak teljes hét előzetes lemondása 

esetén lehetséges! Egy héten csak egy szakraj vehető igénybe. Amennyiben nem indul a szakraj, a befizetett 

szakraj díját a szervezők visszatérítik és lehetséges más szakraj igénybevétele.  

 

Diétás étkezés 

A speciális igényt már a jelentkezés alkalmával jelezni kell, továbbá csak orvosi dokumentummal történő 

igazolás esetén van módunkban a diétás ételt biztosítani. Az orvosi dokumentum másolatát a jelentkezéskor és 

befizetéskor kell leadni. Ennek hiányában nem áll módunkban diétás ételt rendelni.  

 

Étkezés lemondás 

Étkezés a következő naptól mondható le érvényesen a +36-20-485-35-29 vagy a +36-1-290-10-34-es 

telefonszámon reggel 8:30-ig. Ezt követően nem áll módunkban lemondást elfogadni. A lemondást követően 

van lehetőség jóváírásra, amennyiben a gyermek a lemondást követő hetekben igénybe veszi a tábort. Ellenkező 

esetben a visszaigényelhető díjak kifizetésére 2017. szeptember 15-től november 01 napjáig kerül sor, 

egyeztetés alapján a Csibész Család- és Gyermekjóléti Központnál (1181 Bp. Kondor Béla sétány 17.). 

 

Jelentkezési lap, egészségügyi nyilatkozat 

A törvényes képviselő (szülő, gyám) által kitöltött és aláírt Jelentkezési lapot a tábori díj befizetésekor kell 

leadni. A táborozás előtt a gyermek házi orvosi vizsgálata nem kötelező, de befizetéskor átadott Egészségügyi 

nyilatkozatban kell a szülőknek felelősséget vállalnia azért, hogy gyermeke egészséges és közösségbe mehet. A 

nyilatkozat a turnus megkezdését megelőző 72 óránál nem lehet régebbi, és a tábori első napon át kell adni a 

rajvezetőnek. Nem szükséges minden hétre új nyilatkozatot és jelentkezési lapot leadni, elegendő egyszer, 

amennyiben folyamatos a tábori részvétel. Ellenkező esetben az Egészségügyi nyilatkozatot kell ismételten 

kitölteni. 

 

Közlekedés 

A tábor megközelítése a 2017. évi nyári menetrend szerint közlekedő helyi járatú autóbusszal történik. A helyi 

járatú buszbérletről vagy buszjegyről a táborozásban résztvevő gyermekek részére az utazáshoz a szülőnek 

kell gondoskodnia. Segítségképpen az eddigi gyakorlatnak megfelelően a 182, 184, 282E, 284E, 198 és 183 

buszjáratok Varjú utcai megállójában reggel 6
45

-7
45 

között 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. 

 

További kérdés esetén állunk rendelkezésére munkanapokon (8-17 óra között) a +36-20-485-3509-es 

telefonszámon. 

Jó szórakozást kívánnak minden táborozónak a szervezők! 


