Jelentkezési lap – 2019
Alulírott, mint az alábbiakban megjelölt gyermek törvényes képviselője, a nyári napközis táborokra vonatkozó
tájékoztató tartalmának ismeretében, ezúton kérem gyermekem felvételét a Szirmabesenyő Nagyközség
Önkormányzata által támogatott nyári szünidei, napközis gyermektáborba.
Szülő, törvényes képviselő teljes neve: ……………………………………………………………………
Születési neve: ……………………………………………………………………………………...
Lakcíme:……………………………………………………………………………………….........
Telefonszáma: ……………………………..……. E-mail címe: ………………………………...
Gyermek neve:…………………………………………… Születési ideje: ………….év ……hó…….nap
Lakcíme: ……………………………………...Iskolája: …………………………………………
A 2018/19-es tanévben befejezett osztálya:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. (bekarikázva)

Választott tábor (a megfelelő a négyzetben x-szel jelölve; a turnus bekarikázva!)
□
Képzőművészeti tábor:
I. turnus II. turnus
(alapár: 12.000 Ft)
□

Hagyományőrző lovas tábor:

I. turnus II. turnus III. turnus

(alapár: 30.000 Ft)

□

Sporttábor:

(alapár: 12.000 Ft)

□

ÖKO-tábor:

(alapár: 12.000 Ft)

□

Testvér-tábor:

(alapár: 20.000 Ft)

Tudomásul veszem, hogy
– az egy táborban való részvétel díjmentes, ugyanakkor – amennyiben arra a jelentkezési létszámtól
függően lehetőség nyílik – a kettő vagy több tábor esetén a 100%-os alapdíjat kell megfizetnem;
–

minden egyes táborról és gyermekről külön jelentkezési lapot kell benyújtani;

– a jelentkezési lapot – kizárólag papíralapon, a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán – legkésőbb
2019. május 17-én (pénteken) 12.00 óráig adhatom le érvényesen!
Kérelmemhez csatolom az alábbi, igazoló dokumentumok fénymásolatát:
□
a gyermek lakcímkártyája
□

iskolalátogatási igazolás (a Szinyeiből, amennyiben nem szirmabesenyői lakos a gyermek)

□

a gyermek TAJ-kártyája

Szirmabesenyő, 2019. ………..………….
………………………………………
aláírás
(A jelentkezési lapról másolatot adunk vissza; az igazolásokról szükség esetén másolatot készítünk.)

Tájékoztató
nyári napközis táborokról – Szirmabesenyő – 2019
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2019 nyarán ismét napközis táborok
szervezését tervezi általános iskolás tanulók részére, az alábbi formában és feltételekkel.
– A táborban főszabályként szirmabesenyői illetőségű (szirmabesenyői állandó lakhellyel

rendelkező, illetve nem szirmabesenyői lakos, de a helyi általános iskolába járó) olyan
gyermek vehet részt, aki az első osztályt már elvégezte, a nyolcadikat azonban még
nem.
– Egy táborban való részvétel minden szirmabesenyői illetőségűként jelentkező gyerek

számára díjmentes (önkormányzati pályázat révén, a család szociális helyzetétől
függetlenül).
– Tekintettel a díjmentességre, a szakmai és kisegítő személyi állomány korlátozott

létszámára, az időbeli és térbeli korlátokra, létszámkereteket hirdetünk meg.
–

Csak a meghatározott időpontokban rendezünk táborokat, új időpontokat a
túljelentkezések miatt nem nyitunk;

– Egy adott táborra túljelentkezés esetén, ha máshol van keret, igény esetén átirányítjuk a

jelentkezőt;
–

Amennyiben a meghirdetett kerethez képest marad szabad hely, minden további részvétel
kizárólag a teljes alapdíj befizetésével lehetséges;

– Minden esetben abszolút elsőbbséget élveznek a szirmabesenyői illetékességűek, de

szabad férőhely esetén más településekről is fogadunk gyerekeket, első tábor esetén is a
teljes alapdíj befizetésével;
– A jelentkezés személyesen – kizárólag papíralapú jelentkezési lappal – a polgármesteri

hivatalban történhet, ahol lemásoljuk a szükséges igazoló dokumentumokat és csatoljuk a
jelentkezési laphoz. Minden egyes gyermek jelentkezéséhez külön lap szükséges!
1.) Képzőművészeti-kézműves napközis tábor
A foglalkozások elsősorban képzőművészeti és kézműves jellegűek, de – a helyi személyi
feltételekkel élve – más művészeti ágak: ének, zene, tánc, valamint szituációs játékok is
megjelennek. A gyermekek helyi alkotók és pedagógusok irányítása mellett ismerkedhetnek
meg, illetve fejleszthetik eddig megszerzett tudásukat, kreativitásukat a rajzolás, festészet,
térbeli formázás, kézműves alkotás terén, közben művészettörténeti és a lakóhelyükhöz
kötődő fontos ismeretekkel is gazdagodhatnak.
Időpontok: I. turnus: 2019. július 8-12; II. turnus: július 29-augusztus 2.
Helyszín: Napközi Otthon (3711 Szirmabesenyő, Kossuth utca 22.)
Fogadható létszám: turnusonként maximum 20-20 fő
2.) Sport napközis tábor
A foglalkozások elsősorban a mozgás, a sport köré szerveződnek, azon belül elsősorban a
labdarúgáshoz és más labdajátékokhoz. A karate és sakk sportágakról szerzett történelmi,
elméleti és gyakorlati ismeretek, a fair play jegyében szervezett vetélkedők jellemformálóan
hatnak a résztvevőkre. Az ügyességi-, szellemi- és versenyprogramokat túra színesíti.
Időpontok: 2019. július 22-26.
Bázis: Napközi Otthon (3711 Szirmabesenyő, Kossuth utca 22.)
Fogadható létszám: maximum 26 fő

3.) Hagyományőrző, lovas napközis tábor
Nagyközségünkben páratlan lehetőséget kínál a Balogh-Liget országosan, sőt nemzetközileg
jegyzett, elismert lovardája. A lovakkal foglalkozás jótékony hatással bír a személyiség
fejlődésére, illetve a természeti környezettel való harmonikus együttélésre. A program
szakavatott személyek irányításával és felügyeletével szórakoztatva nevel a természet, az
állatok, a helyi és a honi hagyományok (őshonos állatok megismerése, fogatozás, lovaglás)
szeretetére.
Időpontok: I. turnus: 2019. június 17-21.; II. július 1-5.; III. turnus: július 15-19.
Helyszín: Balogh-Liget Lovas Klub (3711 Szirmabesenyő, Királyhegy)
Szállítás: az önkormányzat és a klub közösen
Fogadható létszám: turnusonként maximum 15-15 fő
4.) ÖKO napközis tábor
Játékos tevékenységek (öko-járőrözés) közben „zöld” szemmel vizsgáljuk lakókörnyezetüket
„A természet vendégeiként” kalandra hívnak szakemberek (az ízeltlábúak világa,
madármentés, szelektív gyűjtés). Helyszínek: Sajó-part, a község utcái, Mályi Madármentő
Állomás, Csanyiki Vadaspark, Ökológiai Intézet. A felügyeletet pedagógusok vezetésével az
Ezüst Szirmok Nyugdíjas Egyesület tagjai látják el.
Időpontok: 2019. július 1-5.
Bázis: Napközi Otthon (3711 Szirmabesenyő, Kossuth utca 22.)
Fogadható létszám: maximum 40 fő
5.) Testvér-tábor
A Huszt városi magyar iskola tanulóival közösen, 8 fő vendég + 8 fő helyi „befogadó” család
gyermekének részvételével;
A testvértelepülésről érkező vendéggyerekekre tekintettel több-helyszínes élménytábor.
Időpont: 2019. július 1-5.
Bázis: Művelődési Ház (3711 Szirmabesenyő, Kossuth utca 42.)
Befogadó családok jelentkezését várjuk!
Valamennyi tábor esetében:
A program naponta 8.00-16.30 óráig tart;
Ellátás: napi 3-szori étkezés, korlátlan folyadékfogyasztással.
A jelentkezési lapot és a kért igazoló dokumentumokat – kizárólag papíralapon és a
polgármesteri hivatalba – max. 2019. május 17-én (pénteken) 12.00 óráig kérjük eljuttatni!
További információ:
honlap: www.szirmabesenyo.hu ahonnan a jelentkezési lap is letölthető!
Kerekné Koczán Melinda; e-mail: koczan.melinda@szirmabesenyo.hu, illetve
telefon: hétfőtől csütörtökig 8:00-tól 16:00 óráig, pénteken 13:00 óráig: 46/527-206

