Nyári felügyelet igénylés
Tisztelt Szülők!
A tanulók nyári szünidei felügyeletéről a hatályos jogszabályok értelmében a szülők kötelesek gondoskodni, de köztudott, hogy ez egyes
családok esetében ennek megoldása nehézségbe ütközik. Törökbálint Város Önkormányzata a hagyományoknak és a törvényi előírásoknak
megfelelően a 6-14 éves gyermekek számára ebben az évben is megszervezi a nyári napközis tábort 2017. június 19. és augusztus 31. között.
Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a nyári napközis táborral kapcsolatos tudnivalókról:
•
•
•
•
•
•

Jelentkezni az iskolába kiküldött, szülő által aláírt Nyilatkozattal lehet. Az I. a, b és X. turnus esetében a jelentkezés az iskolában történik.
A II-VI. turnusra jelentkezés esetében Jelentkezési lapot kell kitölteni és leadni a Sportközpont recepcióján, a VII-IX. turnusra jelentkezés
esetében a Jelentkezési lapot a Munkácsy M. Művelődési Ház recepcióján kell leadni. Jelentkezni több turnusra is lehet.
A következő heti turnusra legkésőbb az előző hét szerdáján kell a jelentkezést leadni. Jelentkezési lap kérhető az iskolában, a
Sportközpont és a Művelődési Ház recepcióján, interneten pedig letölthető a Sportközpont honlapjáról (www.tbsk.hu) a Művelődési Ház
honlapjáról (www.mmmh.hu) és Törökbálint honlapjáról is. (www.torokbalint.hu).
Annyi jelentkezési lapot kell kitölteni, ahány hétre jelentkezik a gyermek.(minden turnushoz külön jelentkezési lap szükséges)
A törökbálinti táborok minden esetben reggel 8 órakor kezdődnek és délután 4 órakor fejeződnek be, ügyelet 7 órától 17 óráig van. A
gyerekek táborba jutásáról a szülők gondoskodnak.
A táborok ÁNTSZ engedéllyel és felügyelettel működnek. A hétfői érkezéskor kell kitölteni az „egészséges közösségbe mehet” szülői
nyilatkozatot. Folyamatos táborozás esetén nem kell hetente új nyilatkozatot kitöltetni, de megszakított részvételnél igen.
Étkezés: ebéd a helyszíneken biztosított, a két kiegészítő étkezés /tízórai, uzsonna/ a programhoz igazítva napközben. Hét közbeni
megbetegedés esetén a befizetett összeg nem igényelhető vissza, de az étel elvihető. A nyári napközis táborok étkezési díja az iskolában
fizetendő napközis díjjal azonos. (100%, 50%, térítésmentes). Kedvezmény esetén a jelentkezés leadásakor az igazolás másolatát le kell
adni. Az étkezési díj befizetése előre fizetéssel történik, az önkormányzat által kiadott csekken, mely a Sportközpont és Művelődési Ház
recepcióján kérhető. A befizetést igazoló szelvény közlemény rovatába kérjük beírni: napközis tábor és feltüntetni a napok számát. A
szelvényt a tábor első napján be kell mutatni a helyszínen, ennek elmulasztása a táboroztatásból való kizárást vonja maga után. Étkezési
kedvezményben részesülőknek az ezt igazoló dokumentum másolatának leadása a jelentkezéskor kötelező (50%, 100 %, térítésmentes).

Kérem, hogy 2017. május 26-ig az alábbi nyilatkozati lapon felelősen nyilatkozzon arról, hogy igényli-e, és ha igen, akkor melyik hetekre,
illetve turnusra gyermeke számára a nyári felügyeletet.
Az igényeket felmérő Nyilatkozatot az iskolában …………………………………………………………. ………………………-nak kell leadni
2017. május 26-ig.
Törökbálint, 2017. május 15.

igazgató

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nyilatkozat a 2017. évi nyári napközi felügyeletről
Gyerek neve:

…………………………………………….., Kora: ………………..

Iskola: ………………………………………………………. Osztály: ……………..
Az iskolában fizetett étkezési díj mértéke: 100%, 50%, térítésmentes (a megfelelő aláhúzandó, kedvezmény esetén a jelentkezéskor az igazolás
másolatát le kell adni!)
Gyermekem számára az alábbi hetekre, turnusokra igénylem a nyári felügyeletet:(Kérjük, karikázza be az igényelt turnus számát és az igényelt
napokat!)
I. a turnus

június 19.-23.

I.b turnus
II. turnus
III. turnus
IV. turnus
V. turnus
VI. turnus
VII. turnus
VIII.turnus
IX. turnus

június 26-30.
július 3.-7.
július 10.- 14.
július 17.-21.
július 24.-28.
július 31.-aug.4.
augusztus 7.-11.
augusztus 14.-18.
augusztus 21.-25.

X. turnus

augusztus 28.-31.

Törökbálint, 2017. május……

Zimándy I. Általános Isk., Bálint
Márton Ált. Isk. és Középiskola
Törökbálinti Sportközpont
Törökbálinti Sportközpont
Törökbálinti Sportközpont
Törökbálinti Sportközpont
Törökbálinti Sportközpont
Munkácsy M. Művelődési Ház
Munkácsy M. Művelődési Ház
Munkácsy M. Művelődési Ház
Zimándy I. Általános. Isk, Bálint
Márton Ált. Isk. és Középiskola
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