
Kamaraerdei Nyári Napközis Tábor 

(szülői tájékoztató) 

 

A kerület által szervezett Kamaraerdei Nyári Napközis Tábor a tavalyihoz hasonló feltételekkel kerül 

megrendezésre négy turnusban, nyolc héten keresztül. 

Turnusok:  

I. turnus: 2019. június 24. - 2019. július 5. 

II. turnus 2019. július 8. -2019. július 19. 

III. turnus 2019. július 22 - 2019. augusztus 2. 

IV. turnus 2019. augusztus 5. - 2019. augusztus 16. 

A gyerekek reggel 7:30 és 8:00 óra között a Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium előtt 

gyülekeznek (Bartók Béla út 141.), majd a kísérő pedagógusokkal 8 órakor indulnak el külön autóbusszal a 

Kamaraerdei Ifjúsági Parkba, a táborhelyre. 

Visszaindulás a táborból 15:45-kor, így kb. 16:00 órára érkeznek vissza a gyerekek az iskolához 

(Bartók Béla út 141.) a kísérő nevelővel. 

 A jelentkezés az étkezés befizetésével (ingyenesen étkezők esetében telefonos jelentkezéssel) 

történik. A táborban napi háromszori étkezést biztosítanak a napközis költségek befizetése ellenében, a 

tanévre megállapított kedvezmények figyelembe vételével. A táborban csak azok a gyermekek vehetnek részt, 

akiknek előre befizetett étkezése vagy jelentkezése van. 

 A tábor első turnusára (2019. június 24- július 5-ig, 10 napra) vonatkozó étkezést a szülők saját 

iskolájukban fizetik be készpénzben 2019. május 28 -29-én 7:00 – 18:00 óráig. A befizetés helye a Bethlen 

Gábor Általános és Gimnázium székhelye, (Bartók Béla út 141.) ezen a két napon lehet befizetni az étkezési 

díjat, ill. telefonon jelentkezni Szürösné Gál Juditnál. (Tel: 203-89-33 / 114 mellék) Kérem, hogy a pontos 

összeget kiszámolva legyenek kedvesek hozni!  

Az étkezés lemondása a táborban dolgozó iskolatitkárnál telefonon lehetséges (telefon: 06-20 / 501-

50-69 a tábor telefonszáma mely 2019. június 24-től működik), vagy levélben a megelőző munkanapon 

reggel 9 óráig. A befizetést szintén a megelőző munkanapon reggel 9 óráig tudják elfogadni, így a gyermek 

másnaptól étkezhet. Az ingyenesen étkező gyermekek étkezésének felkérése és lemondása ugyanúgy kötelező, 

mint akik térítési díjat fizetnek. 

A turnusok két hetesek, de nem kötelező minden napra befizetni.  

A többi turnusra a befizetés a táborban, meghatározott napokon történik. (július 1., július 15., július 29-

én, 8:00 – 9:00 óráig) A befizetéseket zárt borítékban kérjük, ráírva a következőket: tanuló neve, egynapi 

térítési díj, a befizetés időtartama, borítékban szereplő összeg, iskola neve és az elvégzett évfolyam. 

A táborba folyamatosan lehet jelentkezni a nyár folyamán.  

A táborba érkezés első napján a szülőnek nyilatkozni kell a gyermek egészségi állapotával 

kapcsolatban. Üres nyilatkozat kérhető az iskola portáján, ill. a kísérő pedagógustól. Külön orvosi igazolást 

nem kell vinni. 

 Telefonon történt elkérés alapján senkit nem engednek el a táborból, valamint 15:45 után még szülői 

kérésre sem maradhat gyerek egyedül a táborban, sem játszani, sem ott megvárni a szüleit. Gyermek vagy a 

külön busszal mehet haza, vagy jönnek érte személyesen 15:30-ig, vagy írásbeli elkérés alapján engedik el 

egyedül. 

 

Budapest, 2019. május 8. 

Tisztelettel: Iskolavezetés 


