TÁJÉKOZTATÓ
a 2016. évi Hegyvidéki Gyermek- és Ifjúsági Táborról
Tisztelt Hegyvidéki Szülők!
A Hegyvidéki Gyermek-és Ifjúsági Tábor zöldövezeti környezete kiváló levegőminőséget és aktív pihenési
lehetőséget garantál az érkező diákok számára. A gyermekprogramokban továbbra is változatos
rendezvények, sportvetélkedők, kirándulások színesítik a táborozók szünidejét.
Cím: 1125 Budapest Mátyás király u. 53/b. T: +36 1 376-6091 F: +36 1 376-6092
A nyári, kerületi napközis tábor zavartalan működése érdekében a tábor 6-14 éves korig fogadja a
gyermekeket. Az elmúlt évekhez hasonlóan színes, változatos, színvonalas programokkal várják a
táborozókat a pedagógusok.
Időpont:



Tábornyitás előtti, utáni időszakban a gyermekek felügyeletét az iskolák látják el.
2016. június 27 - augusztus 19. Mátyás király u. 53. (8 hét) 8 órától délután 16 óra 30-ig.
Ügyelet nincs!

Szállítás:
Találkozási, gyülekezési hely: Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola (1125 Budapest, Diana
u. 4.) előtti park. Mosdó használata az iskolában. A pedagógusok mellett közterület-felügyelők segítik
a gyermekek balesetmentes közlekedését. A tábor megközelítéséhez mikrobuszok igénybevételére van
szükség, melynek heti igényét a mellékelt adatlapon kívánjuk előzetesen felmérni.


Buszok indulása a táborba: 800; 820; 840



Buszok indulása a táborból: 1520; 1540; 1600

Táborvezetés:



Táborvezető:
Mester Ilona – Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola
Gazdasági ügyintéző:
Szklenár Mónika – Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft.

Étkezés:
A táborban napi háromszori étkezést biztosítunk. A tábori étkezés befizetése készpénzben, személyesen
lehetséges a Jókai iskolában. A befizetés határideje a turnust megelőző hét csütörtöke, kivéve az első turnust.
Készpénzes befizetésre – az első turnus kivételével - csak a Jókai iskolában lesz lehetőség hétfőtől
csütörtökig: 8:00-10:00 és 15:00-17:00 között.
Befizetéskor a kitöltött jelentkezési lapokat is szíveskedjenek leadni!
Az étkezési díj 780 Ft/nap, a napközis tábor programjaihoz való hozzájárulás összege 350 Ft/nap. A XII.
kerületben működő nem önkormányzati intézménybe járó, de kerületi állandó lakóhellyel rendelkező tanulók
is ezt a díjat fizetik. A nem önkormányzati intézménybe járó, nem kerületi lakóhelyű tanulóknak az étkezési
díj 990 Ft/nap, továbbá táborhasználatért 900 Ft-ot kell fizetni naponta. A táplálékallergiás ebéd minden
esetben 894Ft/nap. A táborban bejelentés nélkül megjelenő tanulók részére étkezést nem tudunk biztosítani!
A táplálékallergiás gyermekek részére csak az ebéd biztosított. A fennmaradó 2 étkezésről kérjük a
szülők gondoskodjanak!

TÁJÉKOZTATÓ
a 2016. évi Hegyvidéki Gyermek- és Ifjúsági Táborról
Étkezés, tábor lemondása:
A szülők a tábor és az étkezés lemondását egy nappal (24 óra) előbb írásban 9h-ig jelezhetik a szervezők
részére a matyastabor@hegyvideksport.hu email címen vagy telefonon a +36 70-659-8557-es számon. A
lemondásból adódó és a szülőknek visszajáró térítési díjat a Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft.
pénzügyi osztálya fizeti vissza az érintettek számára.
Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy abban az esetben, ha nem határidőn belül történik a
lemondás, sajnos nem áll módunkban visszatéríteni a befizetett díjakat! A lemondásokat minden
esetben másnaptól tudjuk csak érvényesíteni.
Felügyelet:
A kerület iskoláiból várható gyermekek kísérését és napi felügyeletét pedagógusok végzik. A pedagógusok
beosztása a mindenkori táborvezetés hatásköre. A napközis táborba ajánlott napi felszerelés: hátizsák, sapka,
időjárásnak megfelelő öltözet, fürdőruha, törölköző. A táborvezetőség a gyermekeknél lévő értéktárgyakért
(mobiltelefon, ékszer, MP3, pénz, stb.) felelősséget nem tud vállalni.
Kullancsveszély:
Az uniós szabályozás nem teszi lehetővé a korábban szokásos központosított kullancsirtást. Felhívjuk a
pedagógusok, valamint a táborozó gyermekek figyelmét arra, hogy nagy körültekintéssel, odafigyeléssel
járjanak el.
Jelentkezés:
A „Hegyvidéki Gyermek- és Ifjúsági Tábor Jelentkezési Lap és Nyilatkozat” pontos, olvasható
kitöltése kötelező. A kedvezményre jogosító igazolásokat a jelentkezési lapokkal együtt kell leadni!
A kitöltött dokumentumokat a Jókai iskolában a 1125, Bp. Diana utca 4. szám alatt lehet leadni,
minden turnus előtti hét csütörtökig, reggel 8:00-10:00 és délután 15:00-16:00 óra között.
Az első turnus jelentkezési és befizetési határideje 2016. június 23., csütörtök. Kérjük a szülőket,
hogy az első turnusra a Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft-nél, a 1122, Bp. Városmajor utca
29. szám alatt fizessék be az étkezési díjat és a program költségét, valamint adják le a jelentkezési
lapokat.
Befizetésre munkanapokon 10:00-18:00-ig van lehetőség.
Felhívjuk a tisztelt szülők figyelmét, hogy jelentkezés és befizetés hiányában nem tudjuk
gyermekét a táborban fogadni!
További információ:
A tábor vezetője Mester Ilona (+36 30-276-2980) és gazdasági vezetője Szklenár Mónika (+ 36 70 442-2133)
tud Önöknek felvilágosítást adni, további kérdés esetén.
Budapest Hegyvidék, 2016. január 01.
Pokorni Zoltán
polgármester
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Hegyvidéki Gyermek - és Ifjúsági Tábor Jelentkezési lap 2016.
Turnus:……………………….
Alulírott ................................................................................... (név), kérem, hogy gyermekem napközis tábori elhelyezését
szíveskedjék biztosítani.
Gyermek neve: ……………………………………………………...............................................................................
Születési hely, év, hó, nap………………………………...........................................................................................
TAJ szám: …………………………………………………………………………………….……………………………..
Állandó Lakcíme (lakcímkártya alapján)
Lakóhelye:……………………………………………………………………………………………………………………
Tartózkodási helye: ………………………………………………………………………….……………………….…......
A gyermek iskolája:………………………………………………………………………………………………………….
Édesapa neve: .......................................................................................................................................................... Állandó
Lakcíme (lakcímkártya alapján)
Lakóhelye:…………………………………………………………………………………………………….……………….
Tartózkodási helye: ……………………………………….……………….…………………………………………….…...
Napközbeni elérhetősége:..........................................................................................................................................
E-mail címe: ...............................................................................................................................................................
Édesanya neve: .........................................................................................................................................................
Édesanya (születési) neve:.......................................................................................................................................
Állandó Lakcíme (lakcímkártya alapján)
Lakóhelye:………………………………………………………………………………………….…………..………………
Tartózkodási helye………………………………………………………….….………………………………………...…....
Napközbeni elérhetősége:...........................................................................................................................................
E-mail címe: ................................................................................................................................................................
Táplálékallergiás a gyermek:
igen
nem
Ha a fenti kérdésre igennel válaszolt, milyen táplálékallergiában szenved a gyermek?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Étkezési térítési díj kedvezményben részesül? Mértéke: …………….………………….……………………………
A gyermek közlekedése a gyülekező helyre és haza? Egyedül - Szülővel, gondviselővel - Egyéb személlyel
Egyéb személy neve:…………………………………………………….…………………………………………………...
Állandó Lakcíme (lakcímkártya alapján)
Lakóhelye:………………………………………………………………………………………….…………..……………….
Tartózkodási helye………………………………………………………….….………………………………………...….....
Napközbeni elérhetősége:...........................................................................................................................................
E-mail címe: ................................................................................................................................................................
Budapest Hegyvidék, 2016. év ................................ hó ............. nap

…………………………………….….
Szülő aláírása
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a lakcím tekintetében irányadó jogszabályokról
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 342. §
„(1) Aki
a) hamis közokiratot készít, vagy közokirat tartalmát meghamisítja,
b) hamis, hamisított vagy más nevére szóló valódi közokiratot felhasznál,
c) közreműködik abban, hogy jog vagy kötelezettség létezésére, megváltozására vagy megszűnésére
vonatkozó valótlan adatot, tényt vagy nyilatkozatot foglaljanak közokiratba, bűntett miatt három évig
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”
Ugyanezen jogszabály 345. §
„Aki jog vagy kötelezettség létezésének, megváltozásának vagy megszűnésének bizonyítására hamis,
hamisított vagy valótlan tartalmú magánokiratot felhasznál, vétség miatt egy évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő.”
Ugyanezen jogszabály 373. §
„(1) Aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart, és ezzel kárt okoz, csalást
követ el.
(2) a) A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, ha a csalás kisebb kárt okoz.”
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:152. § (2) bekezdés
„A szülők a saját háztartásukban kötelesek a gyermekük lakhatását biztosítani. A gyermek lakóhelye - ha
a bíróság vagy a gyámhatóság eltérően nem rendelkezik - a szülei lakása akkor is, ha a gyermek átmenetileg
máshol tartózkodik.”
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. §
„(2) A polgár lakóhelye: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés szempontjából
lakásnak tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy épületrész, amelyet a polgár
életvitelszerűen otthonául használ, továbbá – amennyiben más lakása nincs – megszáll.
(4) A polgár lakcím adata: bejelentett lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe (a továbbiakban
együtt: lakcím).”
Ugyanezen jogszabály 26. § (1) bekezdés
„A Magyarország területén élő, e törvény hatálya alá tartozó polgár [4. § (1) bekezdés] köteles beköltözés
vagy kiköltözés után három munkanapon belül lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címét a járási
hivatalnál nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni (a továbbiakban együtt: lakcímbejelentés). ”
(5a) bekezdés
„Érvénytelen a bejelentett lakcímadat, ha a járási hivatal megállapította, hogy a polgár bejelentett
lakcímadata nem valós.”
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 34. § (3) bekezdése
„Ha a jegyző, illetve a járási hivatal a bejelentkezés elfogadása után állapítja meg, hogy a bejelentett lakcím
nem valós, megállapítja a lakcím érvénytelenségét és a döntés jogerőre emelkedését követően az
érvénytelen lakcímadatot a nyilvántartásban fiktív jelzéssel szerepelteti mindaddig, amíg a polgár a valós
lakcímét be nem jelenti.”
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Hegyvidéki Gyermek - és Ifjúsági Tábor Nyilatkozat 2016.

Alulírott,...................................................................................(lakcím:..............................................................
.....................;telefonos elérhetőség: ...................................................................................), büntetőjogi
felelősségem
tudatában
kijelentem,
hogy
gyermekem
(neve:
...................................................................................;születési
ideje:
...................................................................................;lakcíme:.........................................................................
........; anyja neve: ...................................................................................) a nyári napközis táborozáson részt
vehet, mert fertőző betegségekben a táborozást megelőző 3 napban nem szenvedett.
A gyermeken nem észlelhetőek az alábbi tünetek:










Láz
Torokfájás
Hányás
Hasmenés
Bőrkiütés
Sárgaság
Egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyedés
Váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás
A gyermek tetű- és rühmentes.

Budapest Hegyvidék, 2016. év ................................ hó ............. nap

…………………………………….….
Szülő aláírása
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Hegyvidéki Gyermek - és Ifjúsági Tábor Nyilatkozat 2016.

Úszómedence használat

Alulírott,...................................................................................(lakcím:..............................................................
.....................; telefonos elérhetőség: ...................................................................................) nyilatkozom,
hogy gyermekem (neve: ...................................................................................; születési ideje:
...................................................................................;lakcíme:.........................................................................
..........; anyja neve: ...................................................................................)

a Mátyás király úti nyári napközis táborban található 5 m x 10 m-es és 1,2 m mélységű medencét

használhatja

nem használhatja

(kérjük értelemszerűen a megfelelő választ aláhúzni)

Gyermekem úszás tudása: ………………………………………………………………………………………..…..
Budapest, 2016. ………..
…………………………….
Szülő, gondviselő aláírása

