
 
 

FELHÍVÁS 
Nyári napközis tábor 2022. 

 
Szentendre Város Önkormányzat a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézménnyel (a továbbiakban: 
Családsegítő) együttműködve – a korábbi évekhez hasonlóan – segíti a Váci Tankerületi Központ fenntartása alatt 
lévő általános iskolák tanulói számára a nyári felügyelet megszervezését a nyári szünet alatt. 
 
A „Nyári napközis tábor 2022.” időpontjai: 
1. turnus: 2022. 06. 27. - 2022. 07. 01.  
2. turnus: 2022. 07. 04. - 2022. 07. 08.  
  
Helyszín: Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium (a továbbiakban: Rákóczi iskola)  

(2000 Szentendre, Rákóczi F. u. 6.)  
 

A nyári napközis táborban részt vevő gyermekek felügyeletét az 1. turnus tekintetében a Családsegítő munkatársai, 
míg a 2. turnus esetében iskola pedagógusok látják el a helyszínt adó iskolában hétfőtől-péntekig 8:00-16:30-ig. 
(ügyelet: 7:00-8:00 és 16:30-17:00).  
 
Kérjük, minden nap 8:30-ig szíveskedjenek behozni gyermekeiket a Rákóczi iskolába a tervezett programok kezdése 
miatt. 
Felszerelés, javasolt öltözet: kis hátizsák, kulacs, sapka, az aznapi időjárásnak megfelelő öltözet, naptej, vékony 
hosszú ujjú felső. 
  
Fizetendő díjak: 
A nyári napközis tábor igénybevételénél a szülőket a következő költségek terhelik: 
o A gyermekeik étkezése: az étkezési díj – mely napi háromszori étkezést foglal magában – mértéke megegyezik 

a tanítási év során beszedett étkezési díjjal, vagyis az alsós diákok esetében 480,- Ft/nap, a felsős diákok 
tekintetében 510,- Ft/nap (ebben az időszakban is az ingyenes és kedvezményes térítési díj illeti meg az arra 
jogosult gyermekeket). 

o A táborozás költsége: 4.500,- Ft/fő/hét. 
 
Jelentkezési és fizetési határidő: 

Az étkezési díj és az 4.500,- Ft/fő/hét díj az igényelt „Nyári napközis tábor 2022.” turnusaira a következők szerint 
fizetendő: 
Jelentkezés (kizárólag online): 2022. május 9-20-ig a mellékletben található Jelentkezési lap és 2 db Nyilatkozat 
kitöltött, aláírt és beszkennelt/lefotózott példányainak a ii.rakoczi@ph.szentendre.hu e-mail címre történő 
megküldésével teljesíthető. 
Befizetés (online): 2022. június 1-7-ig online utalással, a tanítási évben szokásos módon zajlik.  
Befizetés (készpénzben): 2022. június 1-én, szerdán 8:00-17:00 óra között, személyesen a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola és Gimnáziumban, az iskola gazdasági ügyekkel foglalkozó munkatársánál készpénzben lehetséges.  
 
A határidőben megküldött jelentkezést akkor áll módunkban elfogadni, ha a befizetés is határidőben 
megtörtént. 
A befizetési határidő elmulasztása esetén, a gyermek nyári napközis táborba történő jelentkezése 
tárgytalannak tekintendő. 
A befizetett összeg a gyermek nyári napközis táborban való meg nem jelenése esetén nem igényelhető vissza.  
Kérjük a határidő betartását, mert a határidő lejártát követően nem tudunk jelentkezést elfogadni! 
 
MELLÉKLETEK:  1. melléklet - Jelentkezési lap 
   2. melléklet - Nyilatkozat 

3. melléklet - Adatkezelési és hozzájáruló nyilatkozat 
4. Adatkezelési tájékoztató 

           
A tábor első napján - hétfő reggel - a 2. sz melléklet (egészségügyi nyilatkozat) kitöltésévél a megfelelő 
egészségügyi állapotról szükséges ismételten nyilatkozni a gyermek törvényes képviselőjének aláírásával, és azt a 
táborvezetőnek leadni. Nyomtatványt a helyszínen biztosítunk. Csak ilyen leadott nyilatkozattal fogadható be a 
gyermek a táborba!!! 
 
 
                                                                                                                               Szentendre Város Önkormányzat  
 


