Kedves Szülők!
Kérem, az alábbi tájékoztatót figyelmesen olvassák el!
Címünk: Hatvan, Hegyalja u. 140.
Nyitvatartás
Napközis táboraink minden nap 7.30 és 16.30 óra között vannak nyitva
Étkezés: Napi 3 étkezést biztosítunk a gyerekeknek.
Fizetés
Egy összegben vagy 2 részletben.
Az első részletet (10.000 Ft) a tábor kezdés előtt 2 héttel elég befizetni!
A fennmaradó összeget elég, ha akkor fizetik, amikor a gyerekeket hozzák. Kérjük, hogy a pontos összeg
legyen Önöknél.
Táboraink 10 fő jelentkezése felett indulnak. Amennyiben nem indulna tábor, azt az Alapítvány
köteles a tábor megkezdése előtt 5 nappal közölni.
Fizetési módok:
• támogatásként támogatói igazolással
utalással: OTP Bank 11705998-21277212 (megjegyzés rovatba csak annyit írjanak: TÁMOGATÁS)
Aki egyéb adatokat is megad, annak visszautaljuk a támogatói összeget. „Hibás támogatói utalás”
nyomán nem állíthatunk ki igazolást. A támogatói igazolásokat mindenkinek egyszerre,
szeptemberben postázzuk.
• szolgáltatásként számla nyomán
utalással: OTP Bank 11705998-21277212 (megjegyzés rovatban a számla sorszámát kérjük megadni.)
Amennyiben számlát szeretne a táborozásról, a jelentkezési lapon jelezze azt a számlázáshoz
szükséges adatokkal együtt. Ebben az esetben e-meilben küldjük a számlát.
Alapítvány és támogatás
Alapítványunk természetes és jogi személyek támogatásaiból és pályázatokból fedezi a tábor
lebonyolításának kiadásait.
Az adományokat egyetlen táborozásra vagy annak a többszörösére kérjük és kapjuk. Minden táborozó
mögött áll adományozó, aki jellemzően a támogatott(ak) nevesítése nélkül dönt arról hogy hány diák
nyarát szponzorálja.
Minden utalásról ki KELL állítanunk támogatói igazolást. A támogatásokat a táborozók személyétől
FÜGGETLENÜL fogadjuk. A támogatói igazolásokat mindenkinek egyszerre, szeptemberben postázzuk.
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A tábort megörökítő digitális fotósorozat 1 500 Ft/hét áron
rendelhető. A fotórendelési szándékot a jelentkezési lap megjegyzés
rovatában jelezzék. A fotókat letöltő linken küldjük a tábor utáni hét
folyamán, e-mailben.
Nyilatkozat egészségi állapotról
A gyermek törvényes képviselőjének kell a táborozás napján vagy a táborozást megelőző napon
kiállított nyilatkozattal igazolni a táborozásban részt vevő gyermek megfelelő egészségi állapotát, és
ezt a tábor kezdetekor a táborvezetőnek átadni. A nyilatkozat letölthető weboldalunkról.
Járványügyi intézkedések:
•
még több szabadtéri program, minimális beltéri program
•
csak teljesen egészséges gyermek vehet részt a táborokban, a legenyhébb tünet jelentkezésekor
haza kell küldenünk a táborozó gyermeket
•
reggelente hőmérséklet ellenőrzés
•
fokozottan figyelünk a higiéniai előírások betartására
•
a szülők által befizetett előlegek a tábor elmaradása esetén visszajárnak, ha központi utasításra kell
eltekinteni a tábor megszervezésétől, tehát, ha az Operatív Törzs a későbbiekben ilyen döntést hoz,
úgy a családokat anyagi kár nem érheti
Zsebpénz
A gyerekek a tábor helyszínén nem tudnak költekezni. Egyszer megyünk velük boltba, ahol vásárolhatnak,
illetve egyszer megyünk velük strandra, ha az idő engedi.
Facebok/internet
Amennyiben nem szeretné, hogy gyermeke fényképe megjelenjen facebook/instagram ill. weboldalunkon,
kérjük írásban jelezze a jelentkezési lap megjegyzés rovatában.
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Nyilatkozat egészségi állapotról
Kézfertőtlenítő gél, szájmaszk!
Fürdőruha
Sapka vagy kendő - nap ellen
Meleg ruha, esőkabát
Naptej, gyerek bőrének megfelelő
Kedvenc könyv vagy játék
Egy darab fehér póló, amiből táborpóló lesz
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