Jelentkezési lap nyári napközis táborba
2019
Ezen a nyáron a tábort a Bródy Imre Gimnázium épület együttesében szervezzük.
1047 Budapest (Újpest), Langlet u. 3-5.
( www.brody-bp.sulinet.hu )

A gyermek adatai:
Az iskolájának neve:
Osztályfok, melybe gyermeke járt /bekarikázandó/: 1,2,3,4,5,6,7,8,
Név:
Születési hely, idő:
Lakcíme / tartózkodási helye:
TAJ száma:
Anya neve, telefonszáma (amin napközben elérhető):
Apa neve, telefonszáma (amin napközben elérhető):
1.Gyermekem a napközis táborból egyedül jöhet haza__________órakor.
2, Gyermekem a táborból csak felnőtt kísérettel jöhet haza.
(A megfelelőt kérjük aláhúzni! 1 vagy 2. pont)
A gyermekét a táborhelyre hozza/viszi:

Igen

Nem

A kijelölt gyülekező helyre hozza:

Igen

Nem

A diákokat a gyülekező helyre nem tudjuk visszavinni, a napközis tábor helyére kell érte
jönni legkésőbb 17 óráig! Tovább ügyeletet biztosítani nem tudunk.
A tábori étkezési díjának befizetése:
- Az első két hétre a gyermek saját iskolában történik.
(június 3 és 14 között!)
- A többi esetben a táborozás előtt egy héttel a Bródy Imre Gimnáziumban
/ Újpest, Langlet u. 3-5. / (június 24-től kezdve hétfőnként reggel 7-10-ig és 15-17 óráig)
Egyéb napokon a befizetés nem megoldható!

Jogosult e kedvezményes étkeztetésre?
Igen /Nem
Határozat megnevezése: _________________________________________
Érvényessége:_________________________________________________
Kiállító szerv megnevezése:______________________________________
Amennyiben van érvényes határozata, akkor kérjük, mellékelje azt.
Van e gyermekének ételallergiája?
Egyéb információ a gyermekről (pl. allergia, gyógyszerérzékenység, stb.):
Megjegyzés:
A jelentkezési lap kitöltése, eljuttatása az iskolákba, nem jelenti azt, hogy neki több
teendője nincs. Az étkeztetés díját be kell fizetni a jelentkezési lap kitöltésétől függetlenül.
Ez ugyanúgy igaz az ingyenesen vagy kedvezményesen étkező diákok szüleire is. Tehát,
ha ingyenesen étkezik a gyermek az iskolában, akkor a napközis táborban sem kell térítési
díjat fizetnie, de jelezni, megjelenni az ebédbefizetés idején, a megfelelő határozatokkal
szükséges. Ennek hiányában a jelentkezés érvénytelen.
A következő turnusokra igénylem gyermekem számára a nyári napközis tábort:
Turnusok

július

1-5-ig

július

8-12-ig

július

15-19-ig

július

22-26-ig

Teljes ellátást kérek
3xi étkezés, programokon való részvétel

július 29- augusztus 2-ig
augusztus

5-9-ig

augusztus

12-16-ig

Ezt a jelentkezési lapot az Önök iskolája továbbítani fogja a táboroztató intézménynek.

Budapest, 2019-03-08

gondviselő aláírása

