2017-es városi szervezésű nyári táborok
Bregyó-közi napközis tábor (tábor díja: 508 Ft/fő/nap)
•
•
•

I. turnus: július 03 - július 07.
II. turnus: július 10 -14.
III. turnus: július 17 -21.

•
•
•

IV. turnus: július 24 -28.
V. turnus: július 31 - augusztus 04.
VI. turnus: augusztus 07 -11.

Velencei bentlakásos tábor (tábor díja: 12.700 Ft/fő/turnus)
•
•
•
•

I. turnus: július 02 - július 07. (Dél-amerikai indiánok - alkotó és kaland tábor)
II. turnus: július 09 - 14. (Észak-amerikai indiánok - alkotó és kaland tábor)
III. turnus: július 16 -21. (Hagyományőrző tábor)
IV: turnus: július 23 - 28. (Ókori alkotótábor)

Fontos információk:
•

1-7. osztályt végzett (7-14 éves), székesfehérvári iskolába járó gyermekek jöhetnek a
táborokba

•

2017.06.02-ig kizárólag az iskolákban jelentkezhetnek a diákok
(gazdasági iroda - Peskéné Medgyesi Zsuzsanna /22-303-365/), ezt

•
•
•
•
•

•
•

követően már csak elektronikusan a tabor@varosgondnoksag.hu e-mail címen vagy a Bregyóközi tábor esetében személyesen a helyszínen
az adatlapot rögtön a jelentkezéskor vissza kell juttatni az iskola, ahol beszkennelik és
visszaadják, későbbiekben a megadott e-mail címen keresztül a Városgondnokság részére
az egészségügyi nyilatkozat 6 hétre érvényes és a táborban kell az első napon leadni
a be nem fizetett jelentkezések törlődnek
időben történt lemondás miatti visszautalás dátuma: 2017.07.19. és 2017.08.17.
diétás menü igénylésére lehetőség van a Bregyó tábor esetében, azonban orvosi igazolással
kell rendelkezni róla, melyet az adatlappal együtt kell megküldeni (ebben az esetben csak
ebédet kapnak a gyermekek, az általuk hozott reggelinek és uzsonnának hűtőt biztosítunk a
táborban, a tábor díja ugyanúgy 508 Ft/fő/nap)
csekk kitöltésre és utalásra fokozottan figyelni kell: gyermek neve, lakcím, iskola, turnus
időszak, ezek hiányában nem beazonosítható a befizetés,
amennyiben kedvezményre jogosultak, az erre vonatkozó határozatot (igazolást) a
jelentkezéskor az adatlappal együtt le kell adni, ennek hiányában nem áll módunkban
kedvezményes térítési díjjal számolni

Elérhetőségek:
Telefon:
• Adminisztrációs ügyekben és a Bregyó tábor kapcsán: 70/6699-169 (hétfő-csütörtök:
07:30-16:00, péntek: 08:00-14:00)

•

Velencei tábor, tábor helyszínén lesz, adminisztráció kapcsán a másikat hívják:
70/5087-163

E-mail: tabor@varosgondnoksag.hu
Részletes információkért kérjük, hogy keresse fel honlapunkon a városi táborok menüpontot az
alábbi elérhetőségen:
http://varosgondnoksag.hu/index.php?pg=page_110762
Az idei évtől Napraforgó Városi Tábor – Székesfehérvár+Velence néven facebook
oldala is van a táboroknak.

