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TÁJÉKOZTATÓ 

a 2021. évi önkormányzati Zuglói Nyári Napközis Táborról 

 

A tábor szervezője a Zuglói Sport-és Rendezvényszervező Non-profit Kft.  

A tábor időpontja: 2021. június 16-17-18. és augusztus 30-31. között csak ügyelet, 

június 21-től augusztus 27-ig hetes turnusokban hétköznapokon, 

befizetés és lemondás is öt napos turnusokra lehetséges. 

A tábor igénybevételére jogosultak a helyi önkormányzati rendelet szerint: 

„(3) *1 Nyári napközis tábor tekintetében 

*6 az Önkormányzat által 2013. január 1. és 2016. december 31. közötti időszakban működtetett 

alapfokú köznevelési intézmények tanulóira, és  

az Önkormányzat közigazgatási területén lakcímmel rendelkező az a) pontba nem tartozó 

köznevelési intézménnyel tanuló jogviszonnyal rendelkező gyermekre terjed ki e rendelet személyi 

hatálya.” 

 
A nyári napközis tábort az általános iskola 1. osztályát végzettek vehetik igénybe, javasolt  

korosztály 1-6. osztályig. 

A tábor díja: napi háromszori étkezéssel az Önkormányzat helyi rendelete szerint 615 Ft, 

melyre az évközi zuglói iskolai kedvezmények is érvényesek. 

A tábor hétfőtől péntekig 8.00 – 16.00 - óráig tart,  

Napi ügyelet 7.00-tól – 8.00-ig, illetve 16.00-tól - 17.00 óráig. 

 

Helyszínek: 

 Varga Zoltán Sportpálya, 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 5-9. 

 Herman Ottó Tudásközpont Általános Iskola, 1149 Budapest, Egressy út 69. 

Az étkezés mindkét tábornak a Herman Ottó Általános Iskolában történik. 
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A csoportok beosztása pénteki napokon a www.zugsport.hu oldalon lesz elérhető, 

a tábor belső programjainak megjelenítése hétfői napokon lesz. 

 

Ebédbefizetés rendje:      

 

Első befizetési napok: 

2021. június 07. és 08. (hétfői és keddi napokon) 8.00-12.00 és 14.00-18.00 óra között az 

ügyeleti napokra és az első hétre. Pótbefizetési lehetőség: 

2021. június 14. és 15. (hétfő és kedd) 8.00-12.00 és 14.00-18.00 között (ügyeletre nincs 

pótbefizetési lehetőség.) 

Befizetés helye: 

 a Kövér Lajos utca 5. szám alatt, a Varga Zoltán Sportpályán, kitöltött szülői- és 

adatvédelmi nyilatkozattal (letölthető: www.zugsport.hu), a gyermek lakcímkártyájával, 

vagy ha nem zuglói lakos, akkor az érvényes diákigazolvánnyal. 

További befizetési napok: 

Az aktuális hetet megelőző hétfőn és kedden, a Varga Zoltán Sportpálya gazdasági irodájában 

8.00-12.00 és 14.00-18.00 óra között a Kövér Lajos utca 5. szám alatt, a Varga Zoltán 

Sportpályán. 

Ebédlemondás: a tárgynapot megelőző nap 9.00 óráig a 06-1-363-2036 vagy a 06/70 5148711-es 

telefonszámon, orvosi igazolással. 9 óra után a lemondást nem tudjuk elfogadni! 

Térítésmentes táborozóknak is kötelező előzetesen jelezni, ha a gyermek nem jön a 

táborba, mivel az Önkormányzat fizeti étkeztetésüket. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a támogatott étkezőknek is be kell iratkozniuk, különben nem áll 

módunkban a táborozást biztosítani számukra! 

 

Általános tudnivalók: 

 kitöltött szülői és adatvédelmi nyilatkozatot szükséges leadni az első ebédbefizetésnél, 

majd a gyermek egészségi állapotáról szóló nyilatkozatot hetente a táborba lépéskor 

 a gyermek minden nap az időjárásnak megfelelő ruházatban érkezzen 

 a táborban betegséget követően, csak orvosi igazolással lehet újra részt venni 

 az a gyermek, aki saját és mások testi épségét veszélyezteti kizárható a táborból 

 programjainkat a járványhelyzet miatt 2021-ben is leginkább sportpályás aktivitások, 

versenyek, illetve iskolai termekben megvalósítható kisebb létszámú foglalkozásokkal 

szervezzük meg 
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Információ: a 06-1-363-2036-os telefonszámon, hétköznap munkaidőben kérhető. 

 

 

Jó táborozást kívánunk! 

 

Budapest, 2021. május 17.       

Hámori György sk. 

              ügyvezető                                                                                               


