
 
 
 

 
  
 

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi  
POLGÁRMESTERI HIVATAL  

Humánszolgáltatási Irodája  
Telefon: 229-26-11/115, 179. mellék 

 
JELENTKEZÉSI LAP A 2017. ÉVI NYÁRI NAPKÖZIS TÁBORRA 

 
A résztvevő gyermek neve:………………………………………………………………… 
 
Születési év, hónap,nap : …………………                       TAJ száma: …………………… 
 
Iskola: ……………………………………………………………… Osztály: ……………. 
 
Gyógyszerérzékenység (allergia):………………………………………………………….. 
 
Kérem, ikszelje be, melyik héten kívánják a nyári napközis tábort igénybe venni?  
 

turnus időpont Befizetendő hét jelölése 
(X) 

1.hét június 26-30.  
2.hét július 3-7.  
3.hét július 10-14.  
4.hét július 17-21.  
5.hét július 24-28.  
6.hét július 31- augusztus 4.  
7.hét augusztus 7-11.  
8.hét augusztus 14-18.  

 
2017. június 16-án, illetve június 19-től június 23-ig ügyeletet a gyermek saját iskolája biztosít, 2017. 
augusztus 21-től augusztus 25-ig, valamint augusztus 28-tól augusztus 31-ig a Budafoki Herman Ottó 
Általános Iskola az ügyeletes. 
 
KÉRJÜK, HOGY A BEFIZETÉSKOR ADJÁK LE A JELENTKEZÉSI LAPOKAT IS. A  0 Ft-
os TÉRÍTÉSI DÍJAT FIZETŐKNEK IS AZ ALÁBBI IDŐPONTOKBAN KELL LEADNIUK A 
JELENTKEZÉST A GYERMEK ISKOLÁJÁBAN! 
 
A nyári napközis táborra – bármelyik hétre/hetekre jönne a gyermek – befizetés (a befizetendő díj 
megegyezik az iskolában fizetendő étkezési térítési díjjal) és jelentkezés (0 térítési díjasoknak is!) 
csak a saját iskolában 7-14 óra között, az alábbi napokon:  
 
Az egyes iskolák befizetési időpontjai: 
 

Június 6. Június 7.  Június 8. 
Herman Budai Árpád 

Kempelen Gádor Baross 
Kolonics Hugonnai Bartók 
Kossuth Kozmutza Nádasdy 

 
 
A befizetendő díj megegyezik az iskolában fizetendő étkezési térítési díjjal. 
 
Nyári pótbefizetés, amely csak készpénzben lehetséges 2017. június 12-én, július 10-én és július 24-
én 7.00-17.00 között, kizárólag azoknak, akik a jelentkezési lapon már bejelölték a kívánt hetet 
és az iskolai befizetés alkalmával a jelentkezési lapot leadták az iskolában. A befizetés helye: 
Intézmények Gazdasági Irodája, 1221 Bp., Kossuth Lajos u. 24. Ügyintéző: Farkas Sándorné. 
 
A napközis tábor helyszínén térítési díj befizetés nincs! 



 
 
 
 
 
A nyári napközis táborban csak az a gyermek vehet részt, aki az iskolában leadta a jelentkezési 
lapját és annak megfelelően befizette a díjat, valamint a csoportvezető pedagógusnak átadta az 
aláírt Egészségügyi Nyilatkozatot! 
A 0 Ft-os étkezési térítési díjat fizetőket különösen kérjük, hogy pontosan jelöljék be a táborozás 
heteit, melyet igénybe vennének és kérjük a lemondás szabályait betartani!  
 
A tábort lemondani előző munkanap reggel 9.00 óráig a tábor telefonszámán: 226-0559/123. mellék, 
vagy a 424-5307-es telefonon, vagy e-mailben: hofeherfokatabor2017@gmail.com, vagy személyesen 
a táborvezetőnél (Kakas Alexandránál a Klauzál Házban). Amennyiben a szülő nem mondta le időben 
a foglalkozást és a gyermek nem jelenik meg a táborban, az adott héten a gyermeket nem tudja fogadni 
a tábor! Lemondás hiányában a befizetett összeget nem áll módunkban visszatéríteni! 
Ebédlemondás esetén kérjen regisztrációs számot! 
 
Szülő/gondviselő neve: 
………………………………………………………………………………………. 
Napközbeni elérhetőség  (telefonszám): .……………………….……………….. 
 
E-mail cím: …..................................................................................................... 
 
Lakcím: …………………………………………………………………………… 
 
Telefonszám: ……………………..………………………………………………. 
 
Egyéb fontos közlendő: ………………………………………………………………….. 
 
                                    ……………………………………………………………………. 
 
A tájékoztatóban foglalt feltételeket elfogadom. 
 
Tudomásul veszem, hogy gyermekem csak akkor jogosult a tábor igénybevételére, ha a befizetés is 
megtörténik.  
Amennyiben 0 Ft térítési díjasok vagyunk, abban az esetben is jelentkeznünk kell az iskolában a 
befizetéskor. 
Amennyiben gyermekem nem jelenik meg a táborban és nem jelzem a táborvezetés felé a 
hiányzás okát, a táborvezetésnek jogában áll az adott héten, másnaptól törölni gyermekemet a 
névsorból. 
 
Tudomásul veszem, hogy lemondás hiányában a befizetett összeget nem térítik vissza. 
Tudomásul veszem, ha a tábort nem előző nap reggel 9 óráig lemondom, az aznapi térítési díjat nem 
térítik vissza.  
Tudomásul veszem, ha elmulasztom lemondani az étkezést, akkor leszámlázzák ennek költségét. 
 
Budapest, 2017. „ … „          
       ……………………………………  
            szülő/gondviselő aláírása 
 
 


