JELENTKEZÉSILAP
Dunakeszi Városi Nyári Tábor
Jelentkezési lap leadási határideje: 2019. 05. 20. az iskolákban!
A lapot olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni, testvérenként külön nyomtatványt!
Étkezés teljes áru díja: 3750 Ft/fő/hét. A tanévben étkezési kedvezményre jogosult gyermekeknek a tábori
étkezési díjra is érvényes a kedvezményük, amennyiben a kedvezmény érvényességi ideje lefedi a tábori
részvétel időszakát.
Gyermek neve: ……………………………………………………………………………………………………………
Intézményének neve, osztálya: ……………………………………….……………………………………..…………….
Születési helye, ideje, TAJ száma: ……………………………………………………………..…………………………
Lakcíme: ………………………………………………………………………………………..…………………………
Édesanyja neve: ……………………………………….……Tel.száma: ………………..……………………………..
Szülő email címe:……………………………………………………………………………………….…………………
A tábori étkezés díját a DÓHSZK pénztárában szükséges befizetni. Banki átutalást, a tábor szervezési
sajátosságaira tekintettel, nem áll módunkban elfogadni. A tábor étkezési befizetéséről sorszámozott igazolást állít
ki a DÓHSZK Étkezési Csoport, amelyet az igényelt turnus megkezdésekor a táborvezetőnek kell leadni. Felhívjuk a
térítésmentesen étkező gyermekek szüleinek figyelmét, hogy nekik is személyesen meg kell jelenniük a
DÓHSZK Étkezési Csoportnál annak érdekében, hogy a tábori jelentkezéshez az ingyenességről szóló
sorszámozott igazolást átvehessék. A táborban csak ezen igazolással rendelkezők részesülhetnek étkezésben.
A választott turnus(oka)t szíveskedjen bekarikázni!
Turnus

Időpont

I.

július 1 - július 5.

Igénybe kívánom venni az ügyeletet:

II.

július 8 - július 12.

III.

július 15 - július 19.

reggel 6.30-tól: igen / nem
délután 15.30-tól 17.30-ig: igen / nem

IV.

július 22 - július 26.

V.

július 29 - augusztus 2.

VI.

augusztus 5 - augusztus 9.

VII.

augusztus 12 - augusztus 16.

Gyermekemről fénykép készítéséhez
a tábor ideje alatt hozzájárulok:
igen / nem
(kérjük a megfelelőt aláhúzni)

Az étkezési díjak befizetésére 2019. június 11-től az ügyfélfogadási idők alatt folyamatosan, de legkésőbb a
tábori étkezést megelőző 3. munkanapig biztosít lehetőséget a DÓHSZK Étkezési Csoportja.
Eszközhasználati díj befizetésére az étkezési befizetést igazoló számlával együtt 2019. június 24.-én 14.00 és
18.00 között van lehetőség. Helyszín: Vasút utca 11. 1. emelet, DÓHSZK Étkezési Csoport irodája.
Amennyiben nem megfelelő ez az időpont, lesz befizetési lehetőség a tábor helyszínén is, a tárgyhét hétfőin
07.00 és 09.00 között a fenti feltételek szerint.
Figyelem! A tábor igénybevételének feltételei: étkezési díj befizetése (sorszámmal ellátott befizetési igazolás
bemutatása), eszközhasználati díj befizetése, szülői igazolás arról, hogy a gyermek egészséges és közösségbe mehet.
A tábor igénybevételéről szóló szabályzatot és tájékoztatót elolvastam és tudomásul vettem, amely megtalálható a
DÓHSZK Étkezési Csoport Szülői felületén: https://dunakeszi.makof.hu/
Kelt: …………………………………...

_________________________________
(szülő/törvényes képviselő aláírása)

A tábor a Szent István Általános Iskola impozáns épületében és udvarán lesz. Cím: Dunakeszi,
Repülőtéri út 3. 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. A táborba jutáshoz igénybe vehető díjmentesen a helyi buszjárat.
Táborvezető: Roska Péter. Elérhetősége: tel.: 06-30/ 348 5453 ; e-mail: roskapeter@gmail.com
Jelentkezés rendje:
Jelentkezni az iskolákban igényelt jelentkezési lapon lehet.
A jelentkezési lap a gyermek osztályfőnökénél adható le 2019. május 20-ig.
Ha férőhely hiányában nem tudjuk biztosítani adott turnusban a gyermek a táboroztatását, június 7-ig emailben jelezzük
A gyermek étkezését abban az esetben rendeljük meg, amennyiben a szülő annak díját a DÓHSZK
pénztárában 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
legkorábban az Ékezési Csoportnál történő jelentkezés és az étkezési számla kiegyenlítését követő harmadik
naptól tudjuk biztosítani.
Az étkezés lemondását minden esetben a DÓHSZK Étkezési Csoportjának kell jelezni. A határidőben le
nem mondott napok étkezési díjait nem áll módunkban visszatéríteni.
A tábor igénybevételének feltétele a sorszámozott étkezési díj befizetését igazoló bizonylat bemutatása,
melyet a készpénzes befizetést követően a DÓHSZK Étkezési Csoport állít ki, és amit a táborvezetőnek a
tábor megkezdésekor kell bemutatni.
Az étkezési díjak befizetésére 2019. június 11-től a tábori étkezést megelőző 3. munkanapig folyamatosan
lehetőség van. Az ügyintézéshez a DÓHSZK Étkezési Csoportját és a DÓHSZK Pénztárt szükséges
felkeresni. A gördülékeny ügyintézése érdekében célszerű a két egység KÖZÖS ÜGYFÉLFOGADÁSI
IDEJÉBEN eljárni.
Befizetések menete:
1. Étkezési Csoportnál részvételi igény véglegesítése, étkezési számla kiállítása
2. Étkezési díj befizetése a DÓHSZK pénztárban
3. Étkezési Csoportnál sorszámozott befizetési igazolás átvétele
4. Eszközhasználati díj befizetése

