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SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT 

NYÁRI NAPKÖZIS TÁBORAIBAN VALÓ RÉSZVÉTELRŐL 

 
Tisztelt Szülő! 

 

Ezúton tájékoztatjuk a kedves szülőket arról, hogy Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2016-

ban is megrendezi nyári napközis táborait a korábbi évek helyszínein. Ez évben a gyermekek 

felügyeletét a pedagógusok mellett animátorok is segítik. Az új struktúra kialakításával 

elsődleges célunk az volt, hogy a tábori programokat színesítsük és élénkítsük.  

 

Tisztelt Szülők! 

 

Felhívom szíves figyelmüket arra, hogy a táborban a táboroztatást nem az iskolai 

pedagógusai végzik, valamint arra, hogy a táborba Önöknek kell gyermeküket felvinni és 

onnan elhozni. 

 

Aulechla Anna 

 

ÉTKEZÉS BEFIZETÉSI TUDNIVALÓK 

LABORC UTCAI NAPKÖZIS TÁBORHOZ                                   

A tábor ideje: 2016.június 27. – 2016. augusztus 19. 

 

1.-KÉSZPÉNZES BEFIZETÉS: AZ ISKOLA PÉNZTÁRÁBAN LESZ  

                                    2016.JÚNIUS 06. HÉTFŐ, 7:30-17:00 ÓRÁIG 

                                              JÚNIUS 13. HÉTFŐ, 7:30-14:00 ÓRÁIG 

- KÉSZPÉNZES BEFIZETÉS CSAK A TÁBOR ELSŐ KÉT HETÉRE LEHETSÉGES       

(június 27-július 1. és július 4-8-ig), A TÖBBI TURNUSRA A TÁBORBAN LEHET MAJD 

BEFIZETNI.  

- Az ingyenesen étkezőknek is be kell jelenteniük az igényt (első két hétre az iskolában, a 

továbbiakat a táborban)! 

- A TÁBORBAN CSAK 3X-I ÉTKEZÉS IGÉNYELHETŐ. 

- A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐK MEGRENDELT ÉS ESETLEG  

   LE NEM MONDOTT ÉTKEZÉSE KISZÁMLÁZÁSRA KERÜL! 

 

2.-ONLINE BEFIZETÉS: A TÁBORI IDŐSZAKRA AZ ONLINE FELÜLETEN IS LEHET       

     RENDELNI ÉS ELEKTRONIKUS ÚTON FIZETNI.  

 A június 27- július végéig tartó időszakra június 6-ig lehet az igényelt napokat „bepipálgatni”, 

7-én elkészítjük a számlákat és 17-ig utalhatnak. Amennyiben az utalás nem érkezik meg június 

17-ig, az étkezést már csak a táborban lehet befizetni. 

Az augusztusi időszakra majd július 1-6-ig lehet az online igénylést megtenni. 

 

FONTOS!!!  

- Annak a gyermeknek, aki nem kerületi lakcímes, napi 1800.- Ft-ot kell fizetnie az étkezésen 

felül. Ezt már a tábor első napján vigye magával. 

- Minden gyermek vigye magával lakcímkártyája fénymásolatát is! 

- A tábor első napján, június 27-én, hétfőn csak azokat a gyermekeket fogadják, akiknek van 

erre a napra étkezés befizetése! Ezen a napon a szülő befizetheti gyermekét a keddi (június 28.) 

naptól. 

Beséné Gold Anna 

intézményi koordinátor 
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I. Általános tudnivalók 

 

1. Részvételi jogosultság: A táborban való részvételre, azok a kerületi fenntartású iskolák 

tanulói jogosultak, akik tanulói az intézménynek az utolsó tanítási napon. Azokat a 

gyerekeket, akik a 2015/2016. tanévben hetedik osztályt végeztek, és még nem töltötték be 

15. életévüket, a táborban fogadni tudjuk, azonban a 8. osztályt végzett tanuló részére a nyári 

táborban nem tudunk helyet biztosítani!  

 

 

2. Részvételi díj: A nem kerületi lakóhellyel rendelkező jogosult gyermekek részvétele a 

táborban a napi étkezési költségen felüli 1.800 Ft/nap napidíj megfizetésével történhet. A 

díjat a táborozás megkezdésekor kell a táborban befizetni. A lakóhely ellenőrzése a 

lakcímkártya jelentkezéskori bemutatásával történik. 

 

A gyerek kerületi lakos NEM kerületi lakos 

kerületi iskolába jár A nyári táborokban 

ingyenesen vehet részt és az 

étkezési díja a tanév idején 

fizetett összeggel 

megegyező. 

A tábort napi 1800 Ft 

napidíjért veheti igénybe 

(ez heti 9000 Ft), az 

étkezése a tanév idején 

fizetett összeggel 

megegyező. 

NEM kerületi iskolába jár A tábort ingyenesen veheti 

igénybe (a lakcímkártyán III. 

kerületi lakhely szerepel), az 

étkezésért a gyerek az év 

közben őt megillető 

kedvezményekkel számított 

térítési díjat fizeti. 

 

a táborban való részvétel 

nem lehetséges 

 

 

3. A jelentkezés módja:  

a) A táborozás első két hetére (június 27. – július 8.): a jelentkezés, valamint a részvételi 

díj és az étkezési díj megfizetése az alábbiak szerint történik: 

A táborban részt venni kívánó jogosult jelentkezik az iskolában a táborba, majd az 

étkezés regisztrálását követően az év közben szokásos fizetési móddal megfizeti az 

étkezési díjat. A részvételi díj fizetésére kötelezett, regisztrált kerületi lakhellyel nem 

rendelkező gyerekek a részvételi díjat a táborban fizetik meg készpénzben az I/2. 

pontban leírtaknak megfelelően. 

b) A táborozás 3-8. heteire (július 11. – augusztus 19.): 

A táborozás 3-8. hetére a tábori irodában lehet jelentkezni a tábor ideje alatt a 

táborozási időszakot megelőző nap reggel 9 óráig. Ott kell az érintetteknek a részvételi 

díjat készpénzzel megfizetni a táborozással érintett napokra. 

A táborozáshoz elengedhetetlen az étkezés megrendelése a közétkeztetés szabályai 

szerint. Annak a gyermeknek, akinek a jelentkezése nem történt meg, s ezzel 

együtt a részvételi díja nincs befizetve, valamint az étkezése sincs megrendelve 

(ingyenesek esetében is !) a táborozása NEM lehetséges! 
c) Étkezés lemondása: A lemondandó napot megelőző nap 9 óráig lehet az étkezést 

lemondani. Az étkezés lemondására a részvétel lemondásával egyidejűleg van 

lehetőség. Az időben lemondott étkezési díjak – függetlenül a fizetés módjától – a 

tanév kezdetével jóváírásra/visszatérítésre kerülnek.  
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A lemondás hiányában: Amennyiben az étkezés lemondására nem kerül sor, úgy 

valamennyi megrendelt, de le nem mondott étel a megrendelő költsége. Az ingyenes 

étkeztetésre jogosult gyermekek le nem mondott étkezése kiszámlázásra kerül. A 

térítésmentesen étkezőket érintően 2016-tól az évközi közétkeztetés KSZKI gyakorlata 

a táborozás idejére is vonatkozik. 

 

4. A tábor időtartama: A tábor 2016. június 27-től augusztus 19-ig hétköznaponként 8-16 óráig 

tart. A gyülekező 7:00 és 8:00 h között van a táborhelyszíneken. A tábor nyitása: 8:00, 

zárása 16:00. A tábor zárását követően 17 óráig gondoskodunk a gyerekek 

felügyeletéről.  

A tábori részvétel a gyerek tábor helyszínére való megérkezésével kezdődik és távozásukkal 

ér véget. A megérkezéskor ellenőrizzük, hogy a gyermek a táborban jogosult e részt venni. 

A nem jogosult gyerekek a táborban és a tábori programokban nem vehetnek részt, részükre 

a szolgáltatásokat nem biztosítjuk, a továbbiakban a szülőnek kell arról gondoskodni, hogy a 

gyermek táborozásának feltételeit megteremtse. A tábor végeztével a szülő a 

táborhelyszínről viszi el a gyermeket. 

5. A táborozáshoz szükséges, gyerekekre vonatkozó igazolások, nyilatkozatok 

(www.obudasport.hu oldalról letölthető): 

 Táborozási alkalmassági igazolás és vízi programokon való részvételről szóló 

nyilatkozat (tájékoztató levélhez mellékelve, www.obudasport.hu oldalról letölthető) 

 Beleegyező nyilatkozat médiaszerepléshez  

Az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft fenntartja a jogot, hogy táborozás során 

a résztvevő gyerekekről fotó, filmfelvétel készüljön, melyek a továbbiakban a 

szervező tulajdonát képezik. A készült fotókat és filmeket a szervezők szabadon 

felhasználhatják reklám és egyéb kommunikációs anyagaikban (pl. hivatalos 

Facebook oldal, weboldal- www.obudasport.hu, www.obuda.hu ), ezért a fotón 

szereplők ellenszolgáltatásra nem jogosultak. Az egyéb a táborban és nem 

reklámcélú felvételek is a Szervező, azaz Az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit 

Kft. tulajdonát képezik. 

 Nyilatkozat a táborban használható saját eszközökről 

A többfunkciós mobilkészülékek felvételek készítésére alkalmasak, amely 

visszaélésekre adhatnak okot, ezért használatukat valamennyi gyermek érdekében 

korlátozzuk. Erre vonatkozó szabályozást Tábori Szabályzatban olvashatják, 

melynek elismerését a szülők nyilatkozatban rögzítik. Kérjük a Szabályzatban 

leírtak tudomásul vételét.  

 

 

 

Szeretettel várjuk gyermekeiket táborainkban!  

 

 

Budapest, 2016. június 1. 

 

 

 

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. és Krúdy Gyula Általános Iskola vezetősége 
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