
                                             JELENTKEZÉSI LAP 
  

I. Tanuló neve:    Osztálya:  

 Iskola neve:   

 Tanuló lakcíme:    

 Szülő/Gondviselő neve:  

 Telefonszáma:   

 HOZZÁJÁRULOK / NEM JÁRULOK HOZZÁ az intézményi dokumentációk számára készített fényképek www.kozim.hu weboldalon, 
valamint sajtókommunikációban történő nyilvános felhasználásához.                                                               

 
II. Kérjük X-szel jelölje a választott tábort és turnust: 

Táborok 

Turnusok 

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

2020.06.29. 
2020.07.03. 

2020.07.06. 
2020.07.10. 

2020.07.13. 
2020.07.17. 

2020.07.20. 
2020.07.24. 

2020.07.27. 
2020.07.31. 

2020.08.03. 
2020.08.07. 

2020.08.10. 
2020.08.14. 

Múzeumfalu Tábor 
       

Kis Vakond Tábor        

Zelk Sport Tábor        

Sóstóhegyi Nyelvi Tábor 
(angol/német) 

      
 

Szőlőskerti Nyelvi Tábor 
(angol) 

         

Foci Tábor        

Göllesz Tábor 
       

 
III. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az étkezési kedvezmény igénybevételéhez az alábbi jogosultsággal, 

kedvezménnyel rendelkezem:  

1) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult:    

2)   nevelésbe vett gyermek kedvezménye: 
 

3)  három és többgyermekes szülő: 
 

- 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:            
 

IV. Ételallergia, diéta:  .........................................................................................................................................................................................................  

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

 
 

V. Fizetendő részvételi díj:  …………………………………..…...Ft 

VI.  A Szülő/Gondviselő aláírásával tudomásul veszi az alábbiakat:  
1. Étkezés térítési díja 3.000.- Ft/hét/fő, kedvezmény esetén 1.500.- Ft/hét/fő, 
2. több turnus választása esetén turnusonként bruttó 17.000 Ft a fizetendő díj, 
3. az adatok hitelességéért büntetőjogi felelősség terheli, 
4. az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.         

 
                                                                          
…………………………..….……………………….. 

                                                                                                     Szülő/Gondviselő aláírása 
 
 

A napközis táborba történő jelentkezéssel kapcsolatos intézményi adatkezelési tájékoztatóinkat 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. turnusban 

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

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

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

 FOCI TÁBOR (Szőlőskerti Tagintézmény, Nyíregyháza-Nyírszőlős, Kollégium u. 54.) a 4.-5. turnusban 

 GÖLLESZ TÁBOR (Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola és EGYMI, Nyíregyháza, Báthory út 30.) 3. turnusban 

(kizárólag az iskola tanulói részére) 

 
 
Táboroztatás 8:00-16:00 óra között zajlik. 

 

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

