
                                          Kedves Szülők !                               

 

Történelmi időket élünk, erre az időszakra hosszú évek múlva is emlékezni fogunk. 

Mikor március közepén kihirdették a digitális oktatást és bezárták az iskolákat, hatalmas teher 

hárult a családokra (szülőkre, gyerekekre) és a pedagógusokra is. Hosszú hetekig be voltunk 

zárva a négy fal közé. Ez mindenkit megviselt. A járványhelyzet miatt a korábbi éveknél is 

nagyobb fejtörést okozhat idén a szülőknek, hogyan oldják meg gyerekeik nyári felügyeletét, 

hiszen az éves szabadságuk nagy részét sokan már mostanra kivették, pedig még véget sem 

ért a tanév. A családügyi államtitkár a vírushelyzet pozitív alakulása miatt május közepén 

bejelentette, hogy engedélyezik és javasolják is a napközis nyári táborok megszervezését. 

Ezek szabályai kidolgozás alatt állnak. A több mint két évtized óta nagy sikerrel működő 

sportnapközinket,  így  az  idén  is  megszervezzük, teljes mértékben betartva az aktuális 

előírásokat. Programjaink nagy része szabad téren zajlik. Terveink közt szerepelnek: 

sportvetélkedők, lovaglás, kirándulás, íjászkodás, számháború, városnézés,  stb. A részletes 

program, szervezés alatt áll. A családok nehéz helyzetét figyelembe véve, a tavalyi részvételi 

díj nem emelkedik. 

Egy heti turnus részvételi díja:                                                                 17 000 ft/fő/hét 

Két turnus, vagy testvérek befizetése esetén kedvezményt adunk:       16 000 ft/fő/hét 

A részvételi díj tartalmazza:   

- az étkezések árát (4 meleg ebédet) 

- a kirándulások útiköltségeit 

- a lovaglás díját 

- múzeumi belépők árát 

A tábor ideje alatt tanulóbérlet megvásárlása javasolt! 

A turnusokat minimum 15 fővel indítjuk. Más iskola tanulóit is fogadjuk. 



A turnusok időpontjai:  

                                          -2020. június 15-19. 

                                          -2020. június 22-26. 

 

A jelentkezés szándékát messengeren ( ha nem vagyunk ismerősök, jelöljenek be ), 

illetve az alábbi telefonszámokon: Balassa Márta ( 06 30-399 0691) és Macz Krisztina ( 06 

70-602 9974 ) tanárnőknél jelezzék vissza legkésőbb június 8-ig (hétfő). 

Befizetési lehetőség az iskola aulájában:  

                                              -2020. június 9-én (kedden) 9.00-11.00  

                                              -2020 június 10-én (szerdán) 14.30-16.00 

Amennyiben lesz tanítás június elején, abban az esetben a tanítási időben, ha egyik időpont 
sem felel meg telefonos egyeztetés után történik a befizetés. 

 

Balassa Márta (06 30-399 0691) és Macz Krisztina (06 70-602 9974) testnevelők 

 

 

 


