
Kedves Szülők! 
 

2019-ben is lehetőség van arra, hogy gyermekeiket a nyári szünidőben a helyi napközis táborban foglalkoztassák. A 
jelentkezési lapon szíveskedjenek jelölni, hogy a napközis szolgáltatást milyen időszakban igénylik gyermekük 
részére. 

A tábor ideje: 
2019. június 17. - 2019. augusztus 9. ( hétköznap 8.00-tól 16:00-ig) 

 

A tábor helye: 
Dózsa György Általános Iskola (2400 Dunaújváros, Köztársaság u. 14.) 

 

A tábor kéthetes turnusokban működik, kérjük, hogy az időpontokat figyelembe véve jelezzék, hogy mikor kívánják 
gyermekeiket a táborba küldeni. A kívánt időpontot szíveskedjenek bejelölni!  

 
 

Jelentkezés: 2019. június 6.-áig. Jelentkezési lapok leadása a GESZ központban (Dunaújváros, Dózsa György út 35/A.) 
illetve a gyermek intézményének titkárságára ahova jár. Munkanapokon 7.00-15.00 óráig. 

Befizetés:  2019. június 11.-én 7.00-16.30-óráig  
Június 17-től a tábor helyszínén 8.00 – 12.00 óráig. 

 

Lehetőség van reggeli ügyelet igénybevételére a tábor helyszínén, mely minden reggel 6.00-8.00-óráig, 
délután 16.00-17.00-órág áll rendelkezésre.  
Továbbá lehetőség van az Arany János Általános Iskola előtt 6.00-7.00-óráig gyülekezni a táborozóknak. 
Azonban figyelembe kell venni, hogy esős időben is az iskola előtt fognak várakozni a gyermekek.  
  

 

Étkezés térítési összege:  599.44 Ft/nap 
Diétás étkezés térítési díj: 707.34 Ft/nap 
A kulturális kiadás összege:  250.- Ft/nap 
 
A gyermek táborból való eseti kimaradását a szülőnek szóban, személyesen vagy írásban kell előzetesen bejelenteni 
az ügyeletes élelmezésvezetőnek.  
Ennek határideje: a távolmaradást megelőző nap 8 óra. 
 
Elérhetőségek a tábor ideje alatt: 
Vaskó Eszter táborvezető: 06-20/487-6900 
Ügyeletes élelmezésvezető: 06-20/413-1232 
 

Jelentkezési lap a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
napközis táborába  

                 Osztály: ______ 
 

A tanuló adatai 

Név:  

Lakcím:  

Iskola neve:  

TAJ száma:  

Egyéb, fontos közlendő a gyermekről 

Betegség vagy rend- 
szeresen szedett gyógyszer: 

 

Gyógyszerallergia:  

Egyéb allergia:  

Tud-e úszni? Fürödhet a 
mélyvízben vagy nem? 

 

Egyéb közlendő:  

A szülő, gondviselő adatai 

Szülő neve:  

Mobil telefonszám:  

Melyik turnust, turnusokat szeretné igénybe venni? 

I. turnus II. turnus III. turnus IV. turnus 

június 17-tól 
június 21-ig 

 július 1-től 
július 5-ig 

 július 15-től 
július 19-ig 

 július 29-tól 
augusztus 2-ig 

 

június 24-tól 
június 28-ig 

 július 8-től 
július 12-ig 

 július 22-tól 
július 26-ig 

 augusztus 5-től 
augusztus 9-ig 

 

 
Dátum: 2019. __________________ 
              Szülő aláírása 


