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Tisztelt Szül ők! 
 
 

Elsősorban azokat a gyermekeket várjuk a nyári napközis táborba, akiknek a nappali felügyeletét, 
foglalkoztatását és étkeztetését szüleik munkavégzésük, betegségük miatt nem tudják megoldani, akiket 
egyedülálló vagy időskorú személy nevel, ahol a családban 3 vagy több gyermeket nevelnek, akinek szülője 
szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni. (Gyvt. 1997. évi XXXI. Tv. ) 
 
Ezúton tájékoztatom Önöket a nyári napközis táborral kapcsolatos fontos információkról 

- A tábor 9 turnusban 2014. június 16-tól augusztus 15-ig  került megszervezésre. 
- Gyülekez ő: 7.30-8.00 óráig a Bercsényi Miklós Általános Iskolában. (Szhely, Bercsényi Miklós u. 1.) 
- Távozás:  legkésőbb 16 óráig. Kérjük, hogy a gyülekezés és a távozás időpontjára ügyeljenek! 
− Étkezés:  reggeli 8.15-8.50, ebéd 11.30-12.15, uzsonna hazamenetelkor.  
− Csak háromszori étkezést  lehet igényelni, nincs mód az étkezés részbeni igénybevételére. 

Diétás étkeztetést is tudunk biztosítani , melyet a gazdasági ügyintézőnél kérünk jelezni. 
- Az étkezési díj beszedése:  az 1. és 2. turnusra a gyermek iskolájában, legkésőbb 2014. június 13-

ig lehetséges.  
- A további turnusokra a térítési díj befizetése a turnust megelőző hét csütörtöki napján 9 óráig a 

Bercsényi Iskola gazdasági ügyintézőjénél történik.  
- Az étkezés lemondása:  előző napon 9 óráig, melyet kérünk a térítésmentesen étkezők esetében is! 
- Programok : sportversenyek, előadások, filmvetítés, termi foglakozások. 
- Szándékos károkozás esetén az anyagi károkat a gyer mekek szülei kötelesek megtéríteni . 
- Az „Egészségügyi adatlap táborozáshoz”  nyomtatvány nem lehet régebbi a táborozást megelőző 

négy napnál. Kérjük, hogy ezt a szülői nyilatkozatot legkorábban a táborozás megkezdése előtt négy 
nappal, de legkésőbb a táborozás első napján juttassák el a táborvezetőnek. Ennél korábbi igazolást 
nem áll módunkban elfogadni. Amennyiben a gyermek nem rendelkezik igazolással, nem vehet részt 
a táborban.  

- A nyilatkozat a gyermek iskolájában kérhető. 
- A szigorú egészségügyi előírások miatt a tábor területére a gyermekek csak ásványvizet, ivóvizet 

vihetnek magukkal, egyéb üdítőitalokat, illetve ételt nem . 
- A tábor ideje alatt a véd őnői ellátás biztosított.  
- Kérjük a kedves szülőket, hogy gyermekük esetleges étkezési támogatásának igazolásáról, a 

nyáron lejáró határozatok meghosszabbításáról gondo skodjanak,  azt a Becsényi Iskola 
gazdasági ügyintézőjének bemutatni szíveskedjenek, mert gyermekük csak így veheti igénybe a 
kedvezményes étkezést.  

- A tábor szervez ője:  Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtal együttműködésben. 

 
- További felmerülő kérdésekkel 2014. június 16-tól Bercsényi M. Ált. Iskola (06-20-50-32-638) illetve 

a SZMJV Polgármesteri Hivatala Köznevelési Iroda munkatársaihoz is lehet fordulni.  
 
Szombathely, 2014. május 20. 
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