
1 
 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

a 2017. évi önkormányzati Zuglói Nyári Napközis Táborról 

 

A tábor szervezője: a Zuglói Sport-és Rendezvényszervező Non-profit Kft.  

A tábor időpontja: június 19 - augusztus 25. hetes turnusokban hétköznapokon. 

Helyszíne: Varga Zoltán Sportpálya, 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 5-9. 

Tábor díja: napi háromszori étkezéssel a tábor napi díja az Önkormányzat helyi rendelete szerint 

510 Ft, melyre igazolás alapján az évközi iskolai kedvezmények is érvényesek. 

A tábor hétfőtől péntekig 8.00 – 16.00-óráig tart. 

(Kérjük a szülőket az időpontok pontos betartására!) 

A napközis tábor naponta, a fenti helyszínen ügyelettel kezdődik és fejeződik be. 

(7.00-tól – 8.00-ig, illetve 16.00-tól – 17.00 óráig) 

 

Ebédbefizetés rendje:      

Az aktuális hetet megelőző hétfőn és kedden 9.00- 18.00 óráig készpénzben a Sport Kft. 

Sportirodájában. 

Ebédlemondás: a tárgynapot megelőző nap 9.00 óráig a 06-1-363-2036 vagy a 06-30-541-7042 –es 

telefonszámon.  

(Térítésmenteseknek is kötelező előzetesen jelezni, ha a gyermek nem jön a táborba!)  

Befizetés csak a rákövetkező hétre előrendeléses rendszerben lehetséges, az aktuális hétre 

jelentkezést elfogadni nem tudunk. 

A tábor díját az első hétre 2017. június 12. vagy június 13. napokon 9.00 és 18.00 óra között  

kérjük befizetni a Sport Kft. pénztárában. 
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Felhívjuk az arra jogosult, teljes körű térítésmentes ellátást igénybe vevő gyermekek szüleinek 

figyelmét, hogy a heti befizetések során rendeljék meg az étkezést gyermekeik számára a 

06-1-363-2036, vagy a 06-30-541-7042-as telefonszámon, különben nem áll módunkban 

étkezést biztosítani számukra. 

 

Általános tudnivalók: 

 kitöltött szülői nyilatkozatot szükséges leadni az első ebédbefizetésnél, mely tartalmazza 

o szülő telefonszámát, 

o gyermek TAJ számát,  

o esetleges allergiás érzékenység megjelölését, 

o rendszeresen szedett gyógyszerek felsorolását stb. 

 a gyermek minden nap az időjárásnak megfelelően öltözzön, strandoláshoz szükséges 

felszerelés, hátizsák, ivókulacs és BKV bérlet vagy jegy legyen a táborozónál 

 a táborban betegséget követően, csak orvosi igazolással lehet újra részt venni 

 befizetéseknél kérjük bemutatni: 

o a zuglói iskolába járó gyermek DIÁKIGAZOLVÁNYÁT vagy fénymásolatát, 

o  a zuglói lakos, de nem helyi intézménybe járó gyermek LAKCÍMKÁRTYÁJÁT 

vagy annak fénymásolatát  

 

Az a gyermek, aki saját és mások testi épségét veszélyezteti kizárható a táborból.  

 

A gyermekek számára térítésmentes kulturális- és sportprogramokat, kirándulásokat szervezünk, 

lehetőséget biztosítunk strandolásra is. 

Az étkeztetés a szomszédos Herman Ottó Általános Iskolában történik. 

A heti aktuális programokról a tábor ideje alatt a www.zugsport.hu oldalán tájékozódhatnak. 

 

További információval állunk szíves rendelkezésükre az alábbi elérhetőségen: 

csaniga.andrea@zugloirendezveny.hu, illetve a 06-1-363-2036- es telefonszámon. 

 

Budapest, 2017. május 3.           

          

Bátki László 

           ügyvezető                                                                                               
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