SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ
Kedves Szülők!
Köszöntjük Önöket Intézményünk Nyári Napközis Táborában!
Reméljük, hogy idén is jól fogják magukat érezni gyermekeik ezen a tartalmas nyári programon. Mi
a pedagógusokkal együtt színes, változatos programokkal készültünk idén is, hogy gyermekük ki
tudjon kapcsolódni.
Néhány tudnivalót ismertetünk az alábbiakban, az elérhetőségeket közöljük, illetve mellékelünk egy
házirendet is, ami a tábor fontosabb szabályait tartalmazza.
FONTOS TUDNIVALÓK, INFORMÁCIÓK
1. KIRÁNDULÁS
– Kérjük, hogy a kirándulásokra ennivalót és innivalót csomagoljanak gyermeküknek, valamint
kirándulásra alkalmas, időjárásnak megfelelő ruhában, zárt cipőben hozzák őket aznap!
– 1. héten az Emese Parkba, 2.héten a Skanzenbe, 3.héten a Tarzan Parkba, 4. héten Moziba, 5.
héten a Gödöllői Kastélyba, valamint 6. héten a Budai hegyekbe való kirándulásra naptejet,
kullancs elleni krémet, esőkabátot, napszúrás ellen sapkát is csomagoljanak!
2. USZODA
Azok a gyerekek, akik kérték az uszodai programot pénteken, hozzanak magukkal fürdőruhát,
törölközőt, papucsot, fésűt, hajszárítót, ÚSZÓSAPKÁT! Úszósapkát nem áll módunkban
biztosítani, annak hiánya esetén a gyermek nem vehet részt az uszodai programban.
3. A gyermekek hozhatnak a táborba kis hátizsákot, amibe bepakolhatják nekik a következőket
(nem kötelező):
- innivaló/üdítő kis üvegben (mi a táborban vizet biztosítunk)
- szendvics vagy egyéb (ha a gyermek a napi háromszori étkezésen kívül még szeretne
szendvicset vagy egyéb rágcsálnivalót hozni)
- papírzsebkendő
- kedvenc játék
- naptej
- napkalap/sapka
4. A táborban fotók készülnek, melyek megjelenhetnek intézményünk weboldalán és a táborról
készült CD-n, valamint a városi médiában.
5. Tájékoztatjuk, hogy a 415/2015 (XII. 23.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően a
táborban résztvevő gyermekek adatai a Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatások
Igénybevételéről rendszerébe rögzítésre kerülnek.
ELÉRHETŐSÉGEK A TÁBOR IDEJE ALATT:
A tábor ideje alatt a tábor koordinátorát (táborban tartózkodik) vagy a táborvezetőt telefonon
elérhetik.
Kérjük, hogy indokolt esetben a felmerülő problémákat, minden esetben velük beszéljék meg!
A koordinátor elérhetősége: 06-30/628-9480 (hívható: hétköznap 8.30-9.00 és 15-15.30)
A táborvezető elérhetősége: 06-30/668-7029 (hívható: hétköznap 8.00-17.00)
e-mail címünk: vecses.cssegito@gmail.com
A koordinátor és a táborvezető neve a nyári napközis táborban kifüggesztve megtalálható.
A napi ügyeket természetesen megbeszélhetik a csoportvezető pedagógussal is, ezt a beosztást is
megtalálják a táborban kifüggesztve.
A TÁBORI PROGRAMOK LEMONDÁSA:
2 héttel az adott heti tábor megkezdése előtt áll módunkban a program és az étkezés költségét
visszatéríteni, az intézményünkben kitölthető lemondó nyilatkozaton keresztül, a később jelzett
lemondást sajnos nem áll módunkban visszatéríteni.
Várjuk sok szeretettel gyermeküket!
Szép nyarat kívánva Önöknek, üdvözlettel:
Tárnokiné Dr. Törő Krisztina
intézményvezető
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