
JELENTKEZÉSI LAP (nyári napközis táborra) 
  

I. Tanuló neve:    Osztálya:  

 Iskola neve:   

 Tanuló lakcíme:    

 Szülő/Gondviselő neve:   

 Telefonszáma:   
 Az intézményi dokumentációk számára készített fényképek www.kozim.hu weboldalon, valamint sajtókommunikációban 
 történő nyilvános felhasználásához HOZZÁJÁRULOK / NEM JÁRULOK HOZZÁ 
 
II. Kérjük X-szel jelölje a választott tábort és turnust: 

T á b o r o k 

T u r n u s o k 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

2019.06.17 -
2019.06.21. 

2019.06.24 -
2019.06.28. 

2019.07.01 -
2019.07.05. 

2019.07.08 -
2019.07.12. 

2019.07.15 -
2019.07.19. 

2019.07.22 -
2019.07.26. 

2019.07.29 -
2019.08.02. 

2019.08.05 -
2019.08.09. 

Múzeumfalu Tábor 
        

Kis Vakond Tábor 
        

Zelk Sport Tábor 
        

Úszótábor 
        

Sóstóhegyi Nyelvi 
Tábor (angol/német) 

        

Szőlőskerti Nyelvi 
Tábor (angol) 

        

Foci Tábor 
        

Göllesz Tábor 
        

A Sóstóhegyi Nyelvi Tábor esetében kérjük azt is jelölje meg, hogy az angol, vagy a német nyelvet választja! 

 

III. Szállítás (A megfelelő rész aláhúzandó!):   
 Egyénileg  
 Busszal  Választott buszjárat betűje, száma:.................................. 

 
IV. Az étkezési kedvezmény igénybevételéhez az alábbi jogosultsággal, kedvezménnyel rendelkezem (A megfelelő rész aláhúzandó!)   

1) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult (Önkormányzat Határozata csatolandó) 

2) nevelésbe vett gyermek kedvezménye (Kormányhivatal vagy Járási Hivatal Határozata csatolandó) 

3) három és többgyermekes szülő (az alábbi szülői nyilatkozat kitöltésével igazolandó)  

- 18 évesnél fiatalabb gyermekek száma: ………… fő 

- 18 évesnél idősebb, de 25 évesnél fiatalabb köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban résztvevő, vagy felsőoktatási 

intézményben nappali képzésben tanuló gyermekek száma: ………. fő 

- életkortól függetlenül tartós beteg, vagy fogyatékos gyermekek száma: ………….. fő 

4) tartósan beteg gyermek (szakorvosi igazolás, szakértői vélemény, MÁK határozata csatolandó) 

 

V. Ételallergia, diéta:  ............................................................................................................................... .  

Egyéb betegség:  ……………………………………………………………………………………………………….. 
(Szakorvos által megállapított ételallergia, vagy egyéb betegség esetében, érvényes szakorvosi igazolás csatolandó!) 

 

VI. Fizetendő étkezési díj:  …………………………………..…...Ft 

Fizetendő utazási költség:  ……………………….……………….Ft 

Összesen:   ……..……………................……..Ft 

VII. Nyilatkozatok A Szülő/Gondviselő aláírásával tudomásul veszi az alábbiakat:  
1. több turnus választása esetén turnusonként br. 16.500 Ft a fizetendő díj, 
2. az adatok hitelességéért büntetőjogi felelősség terheli, 
3. az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.              

…………………………..….……………………….. 
                 Szülő/Gondviselő aláírása 

A napközis táborba történő jelentkezéssel kapcsolatos intézményi adatkezelési tájékoztatónkat megtalálja szervezőnknél, a napközis táborozási 
lehetőséget meghirdető iskolák hirdetőtábláin, valamint a www.kozim.hu weboldalon. 

http://www.kozim.hu/
http://www.kozim.hu/


A nyári napközis táborok az alábbi helyszíneken biztosítottak: 

 

 MÚZEUMFALU (Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdő, Tölgyes utca 1.) az 1.-2.-3. turnusban 

 KIS VAKOND TÁBOR (Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdő, Szódaház utca 4-6.) az 1.-2.-3.-4.-5.-6.-7.-8. turnusban 

 ZELK SPORT TÁBOR (Zelk Zoltán Tagintézmény, Nyíregyháza, Krúdy Gyula u. 29.) az 1.-2.-3. turnusban 

 ÚSZÓTÁBOR (Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 16.) a 3.-4.-5. turnusban 

 SÓSTÓHEGYI NYELVI TÁBOR (Szabó Lőrinc Tagintézmény, Nyíregyháza-Sóstóhegy, Igrice utca 6.) a 3.-4.-5.-6. 

turnusban 

 SZŐLŐSKERTI NYELVI TÁBOR (Szőlőskerti Tagintézmény, Nyíregyháza-Nyírszőlős, Kollégium u. 54.) a 3.-4. 

turnusban 

 FOCI TÁBOR (Szőlőskerti Tagintézmény, Nyíregyháza-Nyírszőlős, Kollégium u. 54.) az 5.-6.-7. turnusban 

 GÖLLESZ TÁBOR (Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola és EGYMI, Nyíregyháza, Báthory út 30.) 5.-6. 

turnusban (kizárólag az iskola tanulói részére) 

 
Tájékoztató a BUSZMEGÁLLÓKRÓL (fel-és leszállóhelyek):  
 

 B1 - MÁV állomással szemben Penny parkoló (délután érkezés ugyanoda)  

 B2 - Örökösföld (buszvégállomás) 

 B3 – Bessenyei tér buszmegálló a Színház oldalában (délután érkezés ugyanoda) 

 B4 – Kossuth utca 9. előtti buszmegálló (délután érkezés a Kelet Áruház előtti buszmegálló) 

 B5 – Sóstói út 14. (Stadion u. buszmegálló) 

 B6 – Bánki Donát Műszaki Középiskola előtti megálló (délután a Jósaváros nevű buszmegálló) 

 E   – Egyéni utazók 

 
A táborokat a következő buszmegállókból lehet elérni: 
 

 MÚZEUMFALU: B1, B2, B3, B4, B5, B6 

 KIS VAKOND TÁBOR: B1, B2, B3, B4, B5, B6 

 ZELK SPORT TÁBOR: B1; B2; B3; B4; B5 

 ÚSZÓTÁBOR: B1; B2 

 SÓSTÓHEGYI NYELVI TÁBOR: B1, B2, B3, B4, B5, B6 

 FOCI TÁBOR: B1, B2, B3, B4, B5, B6 

A Szőlőskerti nyelvi táborba és a Göllesz Táborba kizárólag egyénileg lehet eljutni. 

 

Indulás: 7:30-kor a kiindulási pontokról. (Minden reggel 7:15-től felnőtt kísérő várja a gyerekeket a megállóban és a 

buszon felügyeli őket, 7:15-ra várjuk a gyermekeket a megállókba.) 

Érkezés: délután 16:00 és 16:15 között. 

 

Tábor lemondása: a turnus előtti hét csütörtöki napon 9.00 óráig lehetséges a napkozistabor@kozim.hu email címen, vagy a 

06-42-512-820 telefonszámon. 

Későbbi lemondás esetén a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni! 

 

mailto:napkozistabor@kozim.hu

