
Kedves Szülők! Kedves Táborozók!         
 
 
A tavalyi évekhez hasonlóan idei évben is megszervezésre kerül a nyári napközis tábor.  
 
A tábor helyszíne: Dunaújvárosi Kemping. 
 
Jelentkezés: 2020. június 15-éig.  

Jelentkezési lapok leadása a GESZ központban (Dunaújváros, Dózsa György út 35/A.) munkanapokon 
7.00-15.00 óráig, vagy emailben: dgesznapkozistabor@freemail.hu címen. 

Befizetés:  2020. június 15.-én 7.00-16.30-óráig a Geszben.  
2020. június 22-től 2020. augusztus 7-ig hétfő és csütörtöki napokon 8.00 – 12.00 óráig GESZ központ. 

 
A gyermek busszal történő szállítása megoldott lesz, ennek indulási helyszíneiről későbbiekben 
tájékoztatjuk Önöket.  
Továbbá lehetőség lesz a táborozóknak gyülekezésre 6.00 órától, illetve a megjelölt helyeken délutáni 
ügyeletre 17.00-óráig.  
  
Étkezés térítési összege:    644 Ft/nap 
Diétás étkezés térítési díj:   708 Ft/nap 
+ a napidíj összege (kulturális díj + költségek):   856 Ft/nap 
 
A gyermek táborból való eseti kimaradását a szülőnek szóban, személyesen vagy írásban kell előzetesen 
bejelenteni az ügyeletes élelmezésvezetőnek.  
Ennek határideje: a távolmaradást megelőző nap reggel 8 óra. 
 
Elérhetőségek a tábor ideje alatt: 
Szabó Gabriella táborvezető: 06-20/487-6900 
Ügyeletes élelmezésvezető: 06-20/413-1232  
 
A táborozókat külön busz fogja leszállítani a területre, megálló helyekről és azok időpontjáról a későbbi 
egyeztetéseket követően fogok tájékoztatást adni. A gyülekező helyeken és a táborban mind reggel, mind délután 
ügyeletet fogunk biztosítani.  
 

A jelentkezésben történő módosításra, pótjelentkezésre és lemondásra a következő feltételekkel van 
lehetőség: 

Pótjelentkezés személyesen a táborban, a táborvezetőnél történhet, különösen indokolt esetben. 

Lemondás a GESZ munkatársánál telefonon az ügyeletes élelmezésvezető: 06-20/413-1232-es telefonszámán 
lehet. 

A pótjelentkezés, lemondás, vagy módosítás a táborozás megkezdése előtt legkésőbb 2 munkanappal (hétfői 
táborkezdés esetén legkésőbb az azt megelőző hét csütörtöki napján) történhet, munkanapokon 08.00-9.00 óráig.  

A táborozás előtt a gyermek házi orvosi vizsgálata nem kötelező. A táborozás megkezdésekor a jelentkezéskor 
kapott Egészségügyi nyilatkozatban kell a szülőknek felelősséget vállalnia azért, hogy gyermeke egészséges és 
közösségbe mehet. A nyilatkozat a turnus megkezdését megelőző 4 napnál nem lehet régebbi! 

A táborban nincs mód speciális bánásmódot, orvosi kezelést, vagy egészségügyi felügyeletet igénylők 
fogadására. 

Lehetőség van a táborozó speciális érzékenysége esetén diétás étkeztetésre is, kizárólag szakorvosi javaslat 
alapján.  

Írásos szülői engedéllyel rendelkező tanulók önállóan érkezhetnek és távozhatnak a meghatározott időpontok 
betartásával a tábor helyszínéről.  

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a táborban reggel 6 órától kezdődik az ügyelet, akkortól lehet vinni a gyerekeket. 
Délután a gyerekekre történő felügyelet 17:00 óráig történik. 

 
Szeretném kérni Önöktől, hogy a mellékelt kitöltött jelentkezési lapokat adják le személyesen a GESZ székhelyén 

(Dunaújváros, Dózsa György út 35/A.), vagy küldjék meg emailben a dgesznapkozistabor@freemail.hu címre.  
 
A leadás, illetve a megerősítés időpontja 2020. június 15-e. 
Kérem, hogy akik már leadták igényüket, azok is erősítsék meg táborozási szándékukat az új információkra 
(helyszín, ár) való tekintettel. 
 
Mellékelem a szülői nyilatkozatot is, melyet majd a táborvezetőnek, vagy a felügyelő tanároknak kell átadni a 
táborozás első napján, de jelzem Önöknek, hogy e nélkül nincs lehetőség a táborozásra. 
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Kérem Önöket, hogy kísérjék figyelemmel a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet facebook oldalát is. 
 
 
Várunk minden táborozni vágyó tanulót! 
 
Dunaújváros, 2020. június 4.                                

 
 
    

Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgató 


