
Kedves Szül k!

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az idei nyáron is megszervezi az általános iskolákba
járó csepeli tanulók részére a nyári napközis tábort.

A kerületi általános iskolák közrem ködésével a Kréta felületen keresztül kiküldésre kerül a nyári
napközis tábori Jelentkezési lap, mely elérhet  az általános iskolák portaszolgálatán is.

1. A napközis tábor id pontja: 2021. július 05. – 2021. augusztus 19.

2. Helyszínek (jelentkezési sorrend alapján, az üres fér helyek függvényében):

Az els dleges helyszín a Napközis Tábor, amennyiben a fér helyek betelnek, úgy a gyermeknek a
Sport, Szabadid  és Rendezvényközpontban tudunk fér helyet biztosítani.

- Napközis Tábor (1213 Budapest, Hollandi út 18.)

- Sport, Szabadid  és Rendezvényközpont (1213 Budapest, Hollandi út 8-10.)

Legkés bb 2021. június 18-ig tájékoztatni fogjuk Önöket, hogy a gyermeknek melyik helyszínen
biztosítjuk a tábort.

A Mészáros Jen  Óvoda, Általános Iskola és Egységes Módszertani Intézmény Vénusz utcai
Telephelyén (1214 Budapest, Vénusz u. 17/A) vehetik igénybe az alábbi kerületi általános iskolába
járó gyermekek a tábori szolgáltatásokat:

- Mészáros Jen  Óvoda, Általános Iskola és EGYMI,

A tábor biztonságos és zökken mentes lebonyolítása érdekében a gyermekek fentiek szerinti tábori
beosztásán nincs mód változtatni. A beosztás a teljes tábori id szakra vonatkozik.

2021. június 16. és 2021. július 02. között, valamint 2021. augusztus 23. és 2021. augusztus 31. között a
gyermekek felügyeletét az iskolák látják el, az iskolák biztosítanak ügyeletet, az erre az id szakra
vonatkozó étkezési térítési díjak befizetése és az étkezés igénybevétele az iskolákban történik.

A 2021. évi nyári napközis tábor rendje

Tábor nyitvatartása: hétköznapokon 8 órától 16 óráig (2021. 07.05. - 2021. 08.19.).
Ügyelet: hétköznapokon 6 órától 8 óráig, illetve 16 órától 17 óráig

Táborba érkezés, távozás:
A járványügyi ajánlások betartása érdekében – a nagy létszámban történ  zárt térben
tartózkodás elkerülése érdekében – a reggeli és a délutáni ügyelet a táborok helyszínén lesz
biztosítva (Nincs külön ügyeleti helyszín!). A gyermek tábori ügyeletet azon a helyszínen vehet
igénybe, ahol egyébként napközben tartózkodik.

Az id sebb gyermekek csak a törvényes képvisel  által engedélyezetten érkezhetnek és
távozhatnak egyedül a tábor területér l, melyet a Jelentkezési lapon jelölni szükséges.

A táborba történ  jelentkezés és részvétel feltételei:

A táborban való részvétel feltétele: Jelentkezési lap (olvashatóan, pontosan kitöltött) leadása,
legkés bb 2021. június 09. napján, 16 óráig, els sorban elektronikus úton (kitöltve, aláírva,
beszkennelve) megküldve a nyaritabor@csepelgszi.hu címre, illetve a Jelentkezési lap leadható a
gyermek iskolájában a portaszolgálaton is.



Tekintettel arra, hogy a táborban minden gyermek megfelel  színvonalú ellátásban részesüljön és
a tábori programokban is részt tudjon venni, kérjük, a Jelentkezési lapot a fenti határid ig leadni
szíveskedjen.

Térítési díj: A táborban a programokat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata ingyenesen
biztosítja, az étkezésért étkezési térítési díjat kell fizetni (napi 3x-i étkezés biztosított).
Az iskolai gyermekétkeztetés során a jogszabályok alapján megállapított kedvezmények a csepeli
lakóhellyel rendelkez  gyermekek részére a tábor ideje alatt is érvényesek. A határozatok lejárati
idejét, érvényességét kérjük ellen rizni. Abban az esetben, ha a meglév
kedvezmény/ingyenesség lejárata a tábor idejére esik, az új határozat másolatát kérjük a
jelentkezési lap mellé csatolni.
Akik másik kerületben, vagy más településen laknak, azoknak teljes étkezési díjat kell befizetniük,
akkor is, ha ingyenesek, vagy kedvezményesek. A befizetett összeg megtérítését a lakóhelyük
szerinti önkormányzatnál intézhetik a törvényes képvisel k.

Csepeli lakcímmel rendelkez iskolás gyermekeknek: 760,- Ft/nap

Nem csepeli lakcímmel rendelkez iskolás gyermekeknek: 1.119,- Ft/nap

Étkezési térítési díj befizetés módja, ideje, helyszíne, összege: az étkezési térítési díj befizetése, illetve
az ingyenesen étkez k esetében a részvételi szándék jelzése hetente személyesen a
szül /törvényes képvisel által az étkeztetési munkatársnál (gyermeknek odaadott étkezési
pénzért felel sséget nem vállalunk, a pedagógus étkezési térítési díjat nem vesz át) történik,
kizárólag az 1. sz. melléklet szerinti id pontokban, a tábornak helyt adó intézményben.

Az els  hétre történ  befizetés szintén a beosztásnak megfelel en a táborok helyszínén

2021. június 22. és június 23. napján 7-17 óráig lesz.

A sajátos nevelési igény  gyermekek els  hétre történ  étkezési térítési díj befizetése a Mészáros
Jen  Óvoda, Általános Iskola és EGYMI Vénusz utcai (1214 Budapest, Vénusz u. 17/A) épületében
történik.

Az étkezési térítési díj átutalással történ  befizetésére is lehet ség van a 1. sz. mellékletben

meghatározottak szerint, legkés bb 2021. június 22-ig.

SZÉP Kártyát nem áll módunkban elfogadni.

Étkezés lemondása: étkezés igénybevétele el tti napon legkés bb 9:30 óráig telefonon
vagy személyesen a befizetés helyszínén, az étkeztetési munkatársunknál. A közpénzek hatékony
felhasználása és a pazarlás elkerülése érdekében kérem, minden esetben határid ben jelezni
szíveskedjen gyermeke hiányzását.

Tájékoztatom továbbá, hogy amennyiben az 50 %-os vagy 100 %-os kedvezményben részesül
gyermek el zetes jelzés nélkül 2 egymást követ  napon nem jelenik meg a

táborban, kollégánk intézkedik az étkezés lemondásáról a 3. naptól kezd d en
(pl.: ha a gyermek hétf  és kedd reggel sem érkezik meg a táborba és err l szül i jelzés nem
érkezett, étkeztetése a szerdai naptól automatikusan lemondásra kerül).

Az étkezés lemondása az alábbi telefonszámokon lehetséges:
Hollandi úti új Napközis Táborban táborozó gyermekek esetén: +36 70 661 7001
Sport, Szabadid  és Rendezvényközpontban táborozó gyermekek esetén: +36 70 661 7002
Mészáros Jen  Óvoda, Általános Iskola és EGYMI Vénusz utcai Telephelyén táborozó

gyermekek esetén: +36 70 661 7008



Törvényes képvisel  által a gyermek egészségi állapotára vonatkozó Nyilatkozat kitöltése és
leadása a gyermek táborozásának els  napján a táborvezet nél, illetve a pedagógusnál történik.
A táborban Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által elfogadott Házirend van érvényben,
mely vonatkozik a tábor teljes ideje alatt, a tábort szervez  munkatársakra, a táborban résztvev
gyermekekre és szüleikre/hozzátartozóikra is. A Házirendben foglaltak ismerete és betartása
mindenkinek kötelessége.

A táborban el zetes jelentkezés/étkezési térítési díj befizetés nélkül megjelen  tanulók részére a
tábori részvételt nem tudjuk biztosítani.

A táborozó gyermekeknek kellemes szünid t és sok új tábori élményt kívánok!

Budapest, 2021. június 01.

Üdvözlettel,

Pásztorné Juhász Eszter sk.
igazgató

Mellékletek:
1. Étkezési térítési díj befizetési napok, tájékoztatás az étkezési térítési díj átutalással történ
befizetésér l
2. Jelentkezési lap
3. Nyilatkozatok



1. sz. melléklet

2021. Nyári Napközis Tábor

Étkezési térítési díjak befizetési rendje

Befizetés helyszíne: nyári napközis tábor helyszíne

Hét Tábori id szak Befizetés id pontjai
Étkezési térítési díj

Csepeli lakcímmel
(támogatás nélkül)

Nem csepeli
lakcímmel

27. hét 2021. július 05-09. 5
nap

2021. 06. 22.
2021. 06. 23. 7-17 óráig 3.800,- Ft/hét 5.595,- Ft/hét

28. hét 2021. július 12-16. 5
nap

2021. 07. 06.
2021. 07. 07.

7-17 óráig 3.800,- Ft/hét 5.595,- Ft/hét

29. hét 2021. július 19-23. 5
nap

2021. 07. 13.
2021. 07. 14.

7-17 óráig 3.800,- Ft/hét 5.595,- Ft/hét

30. hét 2021. július 26-30. 5
nap

2021. 07. 20.
2021. 07. 21. 7-17 óráig 3.800,- Ft/hét 5.595,- Ft/hét

31. hét 2021. augusztus 02-06.
5

nap
2021. 07. 27.
2021. 07. 28. 7-17 óráig 3.800,- Ft/hét 5.595,- Ft/hét

32. hét 2021. augusztus 09-13.
5

nap
2021. 08. 03.
2021. 08. 04. 7-17 óráig 3.800,- Ft/hét 5.595,- Ft/hét

33. hét 2021. augusztus 16-19.
4

nap
2021. 08. 10.
2021. 08. 11.

7-17 óráig 3.040,- Ft/hét 4.476,- Ft/hét

Tájékoztatás az étkezési térítési díj átutalással történ  befizetéséhez

Amennyiben a szül /törvényes képvisel átutalással kívánja befizetni az étkezési térítési díjat, úgy a
Jelentkezési lapon szükséges megadnia a bankszámlaszámát, illetve az e-mail címét. A Jelentkezési
lapon megjelölt tábori hetekre (melyik héten kívánja igénybe venni a tábori szolgáltatást) az
étkezési térítési díjat pontosan kiszámolva, egy összegben szükséges átutalni a Gazdasági
Szolgáltató Igazgatóság alábbi számlaszámára:

11784009-15521017

Az utalás határideje (függetlenül attól, hogy melyik héten/heteken kíván részt venni a táborban):

2021. június 22. napján 16 óra

A közlemény rovatba kérem írják be:

Tábor + gyermek neve + iskola neve (amelyik iskolába a tanítási évben jár) + mely hetekre kérte a
tábori szolgáltatást

pl.: Tábor, Próba Miklós, Herman, 27,31,32. hét

Az átutalás teljesítésér l szóló banki bizonylatot meg kell küldenie az alábbi e-mail címre,
legkés bb 2021. 06. 23. napján 9:30-ig: nyaritabor@csepelgszi.hu

Az étkezési térítési díjról kiállított számla megküldésre kerül a Jelentkezési lapon megadott e-mail
címre. Amennyiben lemondásra kerül sor, a lemondott napokra vonatkozó étkezési díj összege a
tábor végén kerül visszautalásra a szül k részére.

2021. június 22 után a tábori étkezésre a térítési díjakat a befizetési napokon, a tábor
helyszínén, készpénzben lehet befizetni.


