Tisztelt Szülők!
A 2017/2018. tanévben a nyári napközi otthonos tábort új helyszínen, a Zrínyi Miklós Általános
Iskolában (1171 Budapest, Sisakos sáska utca 3.) tartjuk meg. A változtatásra azért volt
szükség, mert az Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar - Angol Két
Tanítási Nyelvű Iskolában felújítási munkálatok zajlanak, így a Kelet-Pesti Tankerület
vezetője számunkra ezt a helyet tudta biztosítani.
A tábor 2018. június 25 és augusztus 17. között várja az 1-4. osztályos gyerekeket.
A tábor költségei:
Étkezési díj:

alsó tagozatos: napi: 590 Ft
heti: 2 950 Ft

Programdíj: 2000 Ft/hét/ gyermek egységesen
A befizetésekre kizárólag a helyszínen, a Zrínyi Miklós Általános Iskolában van lehetőség.
Aki támogatási jogosultsággal rendelkezik, az igazoló okmányokat feltétlenül hozza
magával.
Befizetési időpontok:
26. - 27. hétre

(06.25. - 06.29; 07.02. - 07.06.)

28. - 29. hétre

(07.06. - 07.13; 07.16. - 07.20.)

30. - 31. hétre

32. - 33. hétre

06.04. hétfő 7-12-ig
06.05. kedd 12-17-ig
06.18. hétfő 7-12-ig
06.19. kedd 12-17-ig

06.25. hétfő 7-12-ig
06.26. kedd 12-17-ig
07.02. hétfő 7-12-ig
07.03. kedd 12-17-ig
(07.23. - 07.27.; 07.30. - 08.03.)
07.09. hétfő 7-12-ig
07.10. kedd 12-17-ig
07.16. hétfő 7-12-ig
07.17. kedd 12-17-ig
(08.06. - 08.10.; 08.13.- 08.17.)
07.23. hétfő 7-12-ig
07.24. kedd 12-17-ig
07.30. hétfő 7-12-ig
07.31. kedd 12-17-ig

Lemondás esetén csak az étkezési díj visszatérítésére van lehetőség, naponta 8. 30-ig.
Tábori részvételhez előjelentkezés nem szükséges, jelentkezési lap kitöltése az étkezés
befizetésekor kitölthető.

(Jelentkezési lap letölthető az iskolák honlapjáról, illetve a helyszínen.)

Táborozáshoz szükséges dokumentumok, felszerelések:
- kedvezményre jogosító papírok másolatának bemutatása a befizetéskor
- orvosi igazolás, amelyet a szülő tölt ki a táborkezdés napján (internetről letölthető)
- BKK bérlet, vagy tömbjegy, diákigazolvány (amennyiben szükséges előre jelezzük)
- esőkabát,
- zsebkendő, kulacs v. flakon, sapka, kalap, tolltartó
- időjárásnak megfelelő öltözet
Gyermekét csak írásban adott kérelem esetén engedjük el az iskolából!
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