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Szent-Györgyi Albert Agóra

Jelentkezési lap

Önkormányzati napközis tábor
A tábor helyszíne: 2022. június 27-július 15-ig 1-2-3. hét Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola
és AMI, 2022. július 18-augusztus 5-ig 4-5-6. hét Tabán Általános Iskola és AMI
A jelentkezési lapot 2022. április 21-ig lehet leadni az iskola portáján, vagy elektronikusan az
igazgato@vorosmarty-szeged.hu email címen.
Gyermek neve:..............................................................................................................................
Születési hely, idő:....................................... Lakcím:.................................................................
Szülő-gondviselő neve: ....................................................Tel/mobil:...........................................
E-mail cím (kérjük olvashatóan írni):.........................................................................................
Ételérzékenysége a diéta pontos megnevezésével és az érzékenységet kiváltó anyagok
feltüntetésével:
Azon tanulók esetében, akik csak az Agóra nyári önkormányzati napközis táborban veszik
igénybe a diétás étkezést, az utolsó szakorvosi igazolást (amelyen szerepel a diéta pontos
megnevezése, illetve fel vannak tüntetve az érzékenységet kiváltó anyagok) csatolni szükséges a
Jelentkezési lap mellé.
Általános iskola neve:...................................................................................................................
Osztálya:.......................................................................................................................................
Osztályfőnök neve:.......................................................................................................................
A táborban a következő heteken kívánok részt venni (a nagy érdeklődés miatt 1 gyermek számára csak
3 hét vehető igénybe): Kérem bekarikázni a kiválasztott heteket!
1. turnus: 2022. június 27-július 1-ig
4. turnus: 2022. július 18-22-ig
2. turnus: 2022. július 4-8-ig
5. turnus: 2022. július 25-29-ig
3. turnus: 2022. július 11-15-ig
6. turnus: 2022. augusztus 1-5-ig
A táborban résztvevőknek kötelező normál és diétás étkezés esetében a napi háromszori étkezés
(TEU) igénybevétele, továbbá szükség szerint hidegélelem csomag biztosított szerdán és pénteken.
Kivétel: a SULI-HOST Kft. az élelmiszer-biztonság miatt az egész napos hideg csomagot nem tudja
biztosítani a tartósítószer-mentes (önállóan vagy bármilyen egyéb allergénnel kombinált) diéta esetén.
Diabétesz esetén csak olyan szakorvosi igazolással biztosítható az egész napos hideg csomag,
amelyben étkezésenként lebontva fel van tüntetve az adható szénhidrát mennyisége.
A tábor részvételi díja (iskolai tanév kedvezményei nem vonatkoznak a tábor időtartamára):
Normál étkezés esetén: 3.145,- Ft/fő/hét
........................................

Diétás étkezés esetén: 4.700,- Ft/fő/hét
........................................
Szülő aláírása

1. Tudomásul veszem, hogy a fenti adatokat a Szent-Györgyi Albert Agóra, ( 6722 Szeged, Kálvária sgt. 23.) Képviselő:
Orbán Hedvig, Adatvédelmi tisztségviselő: Patkós Gábor, és Szkokkné Varga Hajnalka kezeli, továbbá tudomásul
veszem, hogy a Személyi adatok tárolása a Szerződésből eredő jogok, és kötelezettségek elévüléséig tartanak.
2. Esetleges, az adatvédelemmel kapcsolatos jogsértés esetén panaszommal élhetek a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál. (NAIH)
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Szülői példány
A táborba történő jelentkezés nem jelenti automatikusan a hely biztosítását a gyermek számára.
A részvétel csak a sikeres jelentkezést követően, az online befizetés után válik egyértelművé.
Befizetés:
Befizetés módja: kizárólag online ETELKA portálon keresztül (https://etelka.szeged.hu), bankkártyás
fizetéssel
Befizetési időszak: 2022. június 10-től június 18-ig.
Aki nem rendelkezik ETELKA portál fiókkal, annak a portálon történő regisztrációt megelőzően az
etelkaportal@ngsz.hu e-mail címre a következő adatokat kell megküldenie: a regisztrálandó e-mail
címet, az azonosításhoz pedig a táborozó nevét, születési dátumát, anyja, nevét, iskola nevét. A
megadott e-mail cím rendszerbe történő rögzítését követően a megadott e-mail címre érkezik egy
tájékoztató e-mail a regisztráció menetéről. A regisztrációhoz felhasznált adatok kezelése az
adatvédelmi szabályoknak megfelelően történik. Kérdés esetén hívható telefonszám: 62/561-960.
Pótbefizetésre nincs lehetőség. A jelentkezés a térítési díj befizetése után válik véglegessé,
amennyiben 2022. június 10-től június 18-ig nem történik meg a befizetés a tanuló törlésre kerül,
helyére új táborozó kerül felvételre.
Az Önkormányzati napközis táborban az 1-6. osztályt végzett diákok vehetnek részt. Egy-egy diák
maximum 3 hetet igényelhet a táborban.
Szülő által választott turnusok: (Kérem bekarikázni a kiválasztott heteket!)
1. turnus: június 27-július 1-ig
2. turnus: július 4-8-ig
3. turnus: július 11-15-ig

4. turnus: július 18-22-ig
5. turnus: július 25-29-ig
6. turnus: augusztus 1-5-ig

A tábor minden nap 7.00-17.00-ig vehető igénybe!
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