Tisztelt Szülők!
Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézmény
nyári tábort szervez Szigligetre.
Ideje: 2021. augusztus 16 - augusztus 21-ig (hétfőtől - szombatig 6 nap, 5 éjszaka).
Utazás: klímás autóbusszal.
Gyülekező helye, ideje: 5.45 órakor a SPAR Korányi Frigyes utcai parkolójából.
Az autóbusz indulása: 6.00 órakor
Várható visszaérkezés: 2021. augusztus 21-én (szombat) kb. 16.00 óra körül SPAR Korányi Frigyes utcai
parkolójába.
Elhelyezés: 8 személyes kőházakban.
Táborozási díj:
Támogatássaql:

36.000 Ft/fő
26.000 Ft/fő

A táborozási díj magában foglalja:
 Nyíregyháza – Szigliget közötti autóbuszos utazást oda-vissza
 a strandbelépőket
 a szállásköltséget
 a háromszori étkezést
 közüzemi díjakat
 a programok, belépőjegyek költségét
 ingyes WI-FI használatot, a tábor kijelölt területén
A táborozás ideje alatt a fenti programokon kívül a kísérő pedagógusok szervezik a táborozók szabadidős
programjait.(Számháború, sorversenyek, vetélkedők stb.)
Az alapvető gyógyszerekről (pl.: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, allergia elleni gyógyszerek, kötszerek stb.) a
szülőknek vagy az iskolának kell gondoskodni!
Napi keretprogram:
1. nap: utazás, délután: fürdőzés a Balatonban, ismerkedés Szigligettel. 2. nap délelőtt: Sárvári
Gyógy-és Wellnessfürdő, este: szabadfoglalkozás. 3. nap: délelőtt: keszthelyi hajókirándulás,
délután: strandolás. 4. nap: délelőtt: Tapolcai-tavasbarlang és Látogatóközpont megtekintése,
délután: strandolás. 5. nap: reggeli után Szigligeti várlátogatás, délután: strandolás. 6. nap:
reggeli után hazautazás kb. 8.00 órakor.
A tervezett programokban a változtatás jogát fenntartjuk!
Ételallergiás gyermek, felnőtt étkezését ebben az évben nem tudjuk biztosítani!
A Nyíregyházi lakóhellyel (állandó lakcímmel) rendelkező, nyíregyházi székhelyű alapfokú intézménynél tanuló
jogviszonyban álló, szociálisan rászorult, hátrányos helyzetű gyermekek táborozási költségeit ebben az évben is tudjuk
csökkenteni, 10.000,- Ft/fő összeggel, a megfelelő dokumentumok beküldése esetén. A támogatás igénybevételéhez a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságot a megállapító határozat másolatával, a magasabb összegű
családi pótlékra (tartós betegség, három vagy több gyermek) való jogosultság tényét a Magyar Államkincstár által
kiállított hatósági bizonyítvánnyal kell igazolni, plusz iskolalátogatási igazolásra is szükség van, ha a harmadik
gyermek 25 év alatti nappali tagozatos iskolába jár. (Ebben az esetben a táborozási díj: 26.000,- Ft/fő.).
A támogatáshoz szükséges igazolások másolatát a NYÍRVV Nonprofit Kft. személy vagy teherportáján (4400
Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.) Dr. Hudákné Fábián Nóra szakmai koordinátor/táborvezető részére, zárt borítékban
vagy szkennelve a következő e-mail címre küldjék: hudakne@gmail.com legkésőbb 2021. április 30-ig!
A táborozási díj befizetésének rendje a következő:
 Szép Kártyás fizetés esetén személyesen, a NYÍRVV Nonprofit Kft. (Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4. szám)
pénztárába folyamatosan, de legkésőbb 2021. június 15-ig lehetséges.
 Az előleget (10.000,- Ft/fő) átutalással 2021. április 30-ig a következő bankszámlaszámra:
NYÍRVV NONPROFIT KFT. 11744003-20580023 (OTP Bank Nyrt.). A megjegyzésbe kérem, hogy
a gondviselő és gyermek nevét, lakcímét, turnust írják be!
 A végleges táborozási díj átutalása 2021. június 15-ig!
A befizetett összeget csak orvosi igazolás ellenében tudjuk visszafizetni!

Jelentkezni telefonon vagy e-mailben lehet! Vasenszki József (30)535-4081 vagy wasy@giganet.hu
Nyíregyháza, 2021. április 22.

