
 

FELHÍVÁS NYÁRI NAPKÖZIS TÁBORRA 
 

2022-ben Soroksáron a nyári napközis tábor 2022. június 27. és augusztus 19. között 8 héten át kerül 
megszervezésre, melynek helyszíne a Grassalkovich Antal Általános Iskola (1238 Budapest, Hősök tere 18-
20.) és a Tündérkert (1238 Budapest, Molnár u. 118.). 
 
A táborba való jelentkezés módja 
A táborba előzetes jelentkezés szükséges, melyet a mellékelt „Jelentkezési lap” kitöltésével és beküldésével 
tehetnek meg. 
Az első hétre 2022. június 15-ig Nyíregyháziné Drexler Helgánál lehet jelentkezni, elsősorban a 
nyiregyhazine.drexler.helga@szgyi23.hu e-mail címen, amennyiben nincs lehetősége e-mailt küldeni, 
kérjük, hogy a papírok leadására előzetes időpontegyeztetés miatt hívja a +36 30 911 2491-es 
mobiltelefonszámon kollégánkat.  
Kérjük, hogy a gyermek táborban való részvételéhez szükséges egészségi nyilatkozatot („Egészégügyi 
szülői nyilatkozat táborozáshoz 2022”) a szülők, a tábor első napján a tábor szervezőinek adják át a 
Tábori szülői nyilatkozat 2022. dokumentummal együtt. Ezek hiányában nem tudjuk fogadni 
gyermekét a tábor területén. 
A szülők a táborba való jelentkezéssel elfogadják a táborban való részvétel szabályait.  

 
 
A nyári napközis táborban biztosítjuk a gyermek  

• felügyeletét (hétfőtől péntekig 08:00-16:00 óra között, valamint ügyeletet naponta 07:00-08:00 óráig, 
illetve 16:00-17:00 óráig), 

• szabadidős programokon való részvételét (az előre meghatározott programterv szerint) és  
• napi háromszori étkezését.  

 
A gyermek átadása reggel a Grassalkovich Antal Általános Iskolában történik, és onnan lehet délután 
hazavinni. A gyermek táborhelyre érkezését és hazautazását a szülők egyénileg oldják meg. 
 
A táborozásban részt vevő, érintett gyermek számára diétás étkezést is biztosítunk. Diétás étkezésre csak 
szakorvosi igazolás alapján van lehetőség. 
 
A részvétel napi költsége megegyezik az általános iskolai napközis ellátás 3-szori étkezési díjával. A tanév 
során nyújtott kedvezmények a tábor ideje alatt érvényesek.  
A részvétel és az étkezés befizetése egy teljes hétre történik. 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek szüleinek is hetente kell kérelmezniük a 
tábori étkezést. 
 
Étkezés befizetés ideje, módja: 

• A befizetés egy hétre előre történik, első befizetés határideje: 2022.06.23. csütörtök. 
• Az étkezés díját a táborozást megelőző héten szerda 12:00 óráig kell befizetni vagy átutalni, 

ellenkező esetben a gyermek nem vehet részt a táborban (a később beérkezett összegeket 
visszautaljuk). 

• Fizetni átutalással és készpénzzel is lehet. Készpénzes fizetésre a nyári tábor ideje alatt minden 
hétfőn 7.30-8.30 óra között lehet a Grassalkovich Antal Általános Iskolában. 

• Az étkezés lemondása a táborozást megelőző nap reggel 09:00 óráig lehetséges, Nyíregyháziné 
Drexler Helgánál, a +36 30 911 2491-es mobiltelefonszámon vagy a 
nyiregyhazine.drexler.helga@szgyi23.hu e-mail címen. 

 
Táborvezető: Hankóczki Ildikó (hankoczki.ildiko@szgyi23.hu; +36 30 178 7563 
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