TÁJÉKOZTATÓ
Városi nyári tábor működéséről, szabályairól
Időpont: 2017. július 3. – 2017. augusztus 18.
Jelentkezési határidő: 2017. május 15-ig, az iskolákban.
Tisztelt Szülők!
Az idén is élményekben gazdag vakációról szeretnénk gondoskodni a Dunakeszin élő általános iskolás
gyermekek számára; ezért a városi tábor idén is megnyitja kapuit a kalandra vágyó gyermekek előtt! A tábor
naponta 11 órát üzemel: Hétfőtől – péntekig, 7:30-tól – 15:30 óráig; Ügyelet: 6:30-tól és du. 15:30-tól –
17:30-ig. Cím: Duna sor 32. (bejárat a Duna sorról!)
Táborvezető: Roska Péter. Elérhetősége: tel.: 06-30/ 348 5453 ; e-mail: roskapeter@gmail.com.
Jelentkezés rendje:
Jelentkezni az iskolákban igényelt Jelentkezési lapot kitöltve lehet. Leadási határidő május 15. Leadás:
gyermeke osztály főnökének. Ha férőhely hiányában nem tudjuk biztosítani adott turnusban gyermekének a
táboroztatást, június 5-ig e-mailben jelezzük
A Jelentkezési lapokat a Táborvezető és az Étkezési Csoport dolgozza fel. Gyermeke étkezését abban az
esetben rendeljük meg, amennyiben annak díját a Sodexo pénztárban befizette. A táborozás ideje alatti
utólagos jelentkezéseket csak szabad férőhely esetén tudunk elfogadni! A táborozás ideje alatt jelentkezni a
táborvezetőnél lehet. Az étkeztetés biztosítását utólagos jelentkezés esetén szabad férőhely meglétekor
legkorábban az Ékezési csoportnál történő jelentkezés és az étkezési számla kiegyenlítésének
harmadnapjától tudjuk gyermekének biztosítani.
Jelentkezés lemondása:
-   Teljes turnus lemondása:
A részvétel lemondásáról legkésőbb 2 héttel az igényelt turnus kezdőnapja előtt értesíteni kell a
Táborvezetőt.
Az étkezés lemondását minden esetben a DÓHSZK Étkezési csoportjának kell jelezni, e-mailben vagy
személyesen. A határidőben le nem mondott napok étkezési díjait nem áll módunkban visszatéríteni. A
lemondási rend megegyezik az év közbeni jelzési renddel (tárgynapot megelőző munkanap reggel 9 óráig
beérkezett jelzéseket tudja a rendszer kezelni).
-   A turnuson belül egy-egy nap(ok) étkezésének lemondása:
Az étkezés lemondását minden esetben a DÓHSZK Étkezési csoportjának kell jelezni. A határidőben le nem
mondott napok étkezési díjait nem áll módunkban visszatéríteni. A lemondási rend megegyezik az év
közbeni jelzési renddel (tárgynapot megelőző munkanap reggel 9 óráig beérkezett jelzéseket tudja a rendszer
kezelni).
Határidőben történő jelzés esetén visszatérítjük az igazolt, befizetett összegeket.
Egészségi állapotot igazoló nyilatkozat leadási rendje, betegség igazolás:
A tábor igénybevételéhez, a gyermek egészségi állapotáról szóló orvosi igazolást a tábor megkezdésének
első napján szíveskedjenek leadni a táborvezetőnek! A gyermekek egészségvédelme érdekében beteg
gyermek nem látogathatja a tábort!
A tábor igénybevételének feltétele a sorszámozott étkezési díj befizetését igazoló bizonylat bemutatása,
melyet a készpénzes befizetést követően az Étkezési csoport állít ki és amit a tábor vezetőnek a tábor
megkezdésekor kell be mutatni.

Táborba érkezés rendje:
A táborba jutáshoz igénybe lehet venni a helyi buszjáratot, melyet az önkormányzat a nyári táboroztatás
ideje alatt biztosít a táborozók számára. A táborba jutás önköltséges! (menetrend a városi honlapon)
Érkezési idő: 6.30 - 8.00 óra
Kérjük a szülőket, amennyiben gyermekük egyedül közlekedhet, szíveskedjenek írásban jelezni a
táborvezetőnek!
Költségek, befizetés rendje:
1.   A tábor eszközhasználati díja 3.000.-Ft/hét/fő.
2.   . A gyermekeknek napi háromszori étkezését biztosítjuk. A tábori étkezési díj 3450,- Ft/ hét/fő (690.Ft/nap/fő)
A tábori eszközhasználati és étkezési díjak összevont befizetésének időpontja:
Június 19-én 14-18 óra között
Helye: Dunakeszi, Vasút utca 11. 1.emelet, Sodexo pénztár és Étkezési csoport irodáiban
Menete:
1.   Sodexo pénztárban, étkezési díj befizetése
2.   Étkezési csoportnál sorszámozott befizetési igazolás átvétele, ellenőrzés
3.   Eszközhasználati díj befizetése
A nem Dunakeszi oktatási-nevelési intézményben tanuló gyermekek esetén a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményről szóló határozat fénymásolatát, kérjük, hozza magával a befizetés alkalmával!
A későbbiekben lehetőséget biztosítunk a leadott igény módosítására, illetve – szabad tábori férőhely eseténúj tábori igény benyújtására.
A tábori részvétel módosításának kérelmét a Táborvezetővel kell egyeztetni, legkésőbb 2 héttel az eredetileg
igényelt turnus időpontja előtt.
A módosított turnusok étkezésének lemondását az évközbeni lemondási határidők alapján tudjuk figyelembe
venni.
A jelentkezési lapon igényelt, illetve az időközben új igényként választott turnus(ok) étkezési díját a
kiválasztott turnus kezdőnapja előtt 3 munkanappal kell befizetni a Sodexo pénztárban.
Az étkezési díjak befizetésére kizárólag személyesen a Sodexo pénztárban van lehetőség (2120
Dunakeszi, Vasút u.11), annak nyitva tartási idejében. A befizetésről sorszámozott igazolást állítunk
ki, melyet a tábor első napján kell bemutatni/leadni a táborvezetőnek.
Az étkezés lemondását legkésőbb a tárgynapot megelőző munkanap, reggel 9 óráig teheti meg a
DÓHSZK Étkezési csoportjánál telefonon a 06-70 699 4970 és a 06-27 504 022-es tel.számokon vagy a
mobilszámra küldött sms-el, vagy e-mailben az etkezesmodositas@gmail.com vagy személyesen
ügyfélfogadási időben a DÓHSZK Étkezési Csoport irodájában (2120 Dunakeszi, Vasút u.11.).
A választható programok közül a kirándulás, túra részvételi díja esetenként önköltséges (útiköltség,
belépőjegy ára).
A helyi programok ingyenesek!
Dunakeszi, 2017. április 26.
Dunakeszi Óvodai Humán Szolgáltató
Központ és Könyvtár

