
Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő! 

Tájékoztatjuk, hogy 2022. évben is megszervezésre kerül azoknak a gyermekeknek 
a napközbeni felügyelete, akiknek a szülei munkavégzésük miatt nem tudják az 
elhelyezésüket megoldani.  
 

Jelentkezési feltétel:  
Kizárólag a szentesi állandó lakhellyel rendelkező 1-4. osztályt elvégzett 
általános iskolai tanulók vehetnek részt a táborban, jelen helyzetre tekintettel 
maximum 20 főig. Amennyiben a táborba több mint 20 fő jelentkezik, a létszám 
betöltése során elsődlegesen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyermekeket vesszük figyelembe életkor alapján a legfiatalabbtól kezdve, 
jelentkezési sorrend szerint. A tábor minimum 10 fővel indul. A jelentkezéshez 
benyújtani szükséges a szülők munkáltatói igazolását.  

A táborban biztosított étkezés: tízórai – ebéd – uzsonna 

A napközis táborban fizetendő étkezési térítési díj a kedvezményben tanév során 
sem részesülő tanulók, valamint a tanév során 50%-os térítési díjat fizetők esetében: 

Napi háromszori étkezés: 
teljes árú: 640,- Ft 
50%-os: 320,- Ft              

Diétás étkező esetében csak ebédet biztosítunk, tízórairól és uzsonnáról a 
szülőknek kell gondoskodni.  

teljes árú ebéd: 500,- Ft/nap, 
50%-os ebéd: 250,- Ft/nap 
 
Az étkezési térítési díjat 2022.06.20-tól 2021.06.22-ig 1/2 8-tól 15.00 óráig a 
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete Pénztárába (6600 Szentes, 
Vásárhelyi út 12.) kötelesek befizetni. Pótbefizetésre nincs lehetőség. A 
jelentkezés a térítési díj befizetése után válik véglegessé. Amennyiben 2022. 
június 22-ig nem történik meg a befizetés, a tanuló törlésre kerül, a táborban 
nem vehet részt. 
 
Nyári napközis tábor helyszíne: Művelődési Központ és Ifjúsági Ház (6600 
Szentes, Tóth József utca 10-14.) 
Tábor időpontja: 2022. július 4. (hétfő) – 2022. július 29. (péntek) 
hétköznaponként 08.00 – 16.00 óra között. 
 

A jelentkezési lapot 2022. év június 01- 03. (szerda-péntek) napok között lehet 
leadni a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal 218-as irodájában szerdán és 
csütörtökön 8-15 óra, pénteken 8-12 óra között, ezen időponton túl jelentkezést 
nem áll módunkban elfogadni!!! A gyermek felvételéről az intézmény 
igazgatóját 2022. június 10. (péntek) 12 óráig értesítjük. A rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre vonatkozó jegyzői határozatot a jelentkezési 
lap mellé csatolni szükséges. Kizárólag hiánytalan jelentkezést áll módunkban 
elfogadni! 

 



 

Jelentkezés önkormányzati nyári napközis táborba 

 

Gyermek neve: ……………………………………………… Osztálya: ……………… 

Általános iskolája: ……………………………………………………………………… 

Születési hely, idő: …………………………………………………………………….  

Lakcím: ………………………………………………………………………………….. 

Szülő-gondviselő neve:  ...................................Tel/mobil: .................................  

E-mail cím (kérjük olvashatóan írni): ................................................................  

(kérjük az adatokat nyomtatott betűvel kitölteni) 

Ételérzékenysége a diéta pontos megnevezésével és az érzékenységet kiváltó 
anyagok feltüntetésével: 

Azon tanulók esetében, akik diétás étkezést vesznek igénybe, az utolsó 
szakorvosi igazolást (amelyen szerepel a diéta pontos megnevezése, illetve fel 
vannak tüntetve az érzékenységet kiváltó anyagok) csatolni szükséges a 
Jelentkezési lap mellé. 

A gyermek részére az alábbi időszakra kérem a felügyeletet:  
 

 
A hét megjelölése 

 

az alábbi napokra igénylem a 
felügyeletet  

(napok aláhúzása) 

1. hét 
(július 4 - július 8.) 

 
hétfő-kedd-szerda-csütörtök-péntek 

2. hét 
(július 11-15.) 

 

hétfő-kedd-szerda-csütörtök-péntek 

3. hét 
(július 18 - 22.) 

 

hétfő-kedd-szerda-csütörtök-péntek 

4. hét 
(július 25 – 29.) 

 

hétfő-kedd-szerda-csütörtök-péntek 

 

 

Szentes, 2022. ………………… 
 
 
       ……………………………………… 
               Szülő aláírása 

 



 
 

 

SZÜLŐI NYILATKOZAT 

 

 

A gyermek étel-, gyógyszer és egyéb érzékenységére vonatkozó orvosi 
igazolását csatolom! 

 

 

Az aláírásommal hozzájárulok ahhoz is, hogy abban az esetben, ha a táborról 
írott vagy televíziós tudósítás készül, nem emelek kifogást gyermekem 

szereplése ellen. 

 

 

Jelen nyilatkozatot a gyermekem Önkormányzati nyári napközis táborban 
történő 2022. évi táborozásához adtam ki. 

 

 

Szentes, 2022. ..........hó ..... nap     

 

 

 

 
………………………………………. 

szülő aláírása 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szülői nyilatkozat 

 

Kedves Szülők! Minden résztvevő gyerekre összesen 1 db adatlapot kell kitölteni és az 

első hétfőn, amikor a gyerek a táborba jön, a helyszínen leadni.  
 

A 12/1991. (V.18.) NM rendelet alapján: 

„A táborozásban csak az vehet részt, aki arra egészségileg alkalmas. A gyermek törvényes 

képviselője a táborozást megelőző négy napon belül kiállított nyilatkozattal igazolja a 

táborozásban résztvevő gyermek egészségi állapotát a táborozás kezdete előtt. A nyilatkozatot 

legkésőbb a táborozás megkezdésekor a táborozás szervezőjének kell átadni. A nyilatkozatot a 

táborozás alatt a helyszínen kell tartani.” 

 

A gyermek neve:  .....................................................................................................................  

Születési hely, idő:  ..................................................................................................................  

Szülő, gondviselő neve: ............................................................................................................  

Telefonszám /napközbeni/: 

Apa:  .........................................................................................................................................  

Anya:   ......................................................................................................................................  

Lakcím:  ....................................................................................................................................  

Iskola, osztály:  .........................................................................................................................  

Táborozó TAJ száma:…………………………………………………. 

nem észlelhetők az alábbi tünetek:    

1. láz,  

2. torokfájás,  

3. köhögés 

4. hányás,  

5. hasmenés,  

6. bőrkiütés,  

7. sárgaság,  

8. egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyesedés,  

9. váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás,  

valamint gyermekem tetű- és rühmentes. 

A gyermek délután egyedül megy haza?   IGEN  NEM 

Ha igen, hány órakor engedhető el?  ..........................................................................  

Ha nem, kivel (kikkel) engedhető haza?  ...................................................................  

Hánykor jönnek a gyerekért?  ....................................................................................  

Rendszeresen szedi a következő gyógyszert:  ..........................................................................  

Allergiás a következőre:  ..........................................................................................................  

 

Dátum: ……………………………..  ………………………………………. 

szülő aláírása 


