GFO-KMDSZ tájékoztató
a 2014. évi nyári táborról
KMDSZ 2014/14. számú Hírlevele
Kedves Kollégák!
A Külügyminisztérium vezetésének szándéka szerint – az előző évekhez hasonlóan - az idei évben is
szeretnénk enyhíteni kollégáink gyermekelhelyezési problémáin a nyári időszakban, segítséget
nyújtani azoknak a szülőknek, akiknek gondot jelent az iskolai szünet alatt a 4-12 év közötti
gyermekek elhelyezése, ill. foglalkoztatása.
A GFO és a KMDSZ közös szervezésében az idei nyári táborra
2014. június 16. – augusztus 22. (25. – 34. hét)
között kerül sor.
A tábor helyszíne: A Csík Ferenc Általános Iskola és Gimnázium (II. Medve u.) tanterme, udvara - az
időjárástól függően.
A tábor időpontja: 2014. június 16. - augusztus 22. között heti turnusokban, naponta 7:30 és 17:30
között.
Kísérő, felügyelet: az iskola igazgatója által javasolt pedagógusok.
Foglalkozások: Az Iskola ad labdát, játékszereket. Lehet focizni, pingpongozni kint és bent is.
Kézműves foglalkozások. TV, DVD lejátszót ad az iskola. Kérjük a szülőket, hogy filmeket adjanak
kölcsön a tábor számára.
Kirándulási/kimozdulási lehetőség: a szülők igénye és költségvállalása esetén (pl. kiállítás).
Uzsonna, tízórai: a szülők csomagolnak a gyerekeknek.
Ebéd: A gyerekeket a kísérő pedagógus hozza át kb. 12.00 órakor a Medve utcából (kereszteződésen
nem kell átmenniük) a KÜM ebédlőjébe.
Az éttermet üzemeltető Székpatak Bt. a következő kedvezménnyel kedveskedik a gyermekeknek:
1 levest és 1 főételt 490,- Ft-os áron biztosít a résztvevőknek. Javasoljuk/kérjük, hogy a szülő is
ekkorra időzítse az ebédidejét.
Délutáni pihenő: a szülők párnát, lepedőt, takarót hozhatnak be a kicsi gyerekeknek, ha azok
szeretnének lepihenni délután.
Jelentkezések megerősítése, új jelentkezések: 2014. június 10-től hetente történik, az aktuális
turnust megelőző hét csütörtök 14.00-ig a mellékelt, kitöltött jelentkezési lapnak az
IPusztahazi@mfa.gov.hu címre történő mwegküldésével.
A tábor költsége: 1.000,- (azaz egyezer) Ft/gyermek/hét (plusz az ebéd, plusz a kirándulás).
 A tábor 1.000,- Ft-os költségét a fenti határidővel kell személyesen befizetni a KMDSZ pénztárába
Pusztaházi Istvánnál (D/131), akivel a befizetés időpontját kérjük előzetesen telefonon egyeztetni.
 A befizetéskor kérjük megadni a szülő elérhetőségét (mobiltelefon) is!
 A szülő a befizetéskor kapja meg azt a nyomtatványt, amelyet 2 pld-ban kérünk kitölteni (az egyik
pld-át hétfő reggelenként a gyermek táborba vitelekor az iskola tanárának kell leadni, a másikat
pedig a KMDSZ Irodának).
 A tábor befizetését igazoló nyugtával lehet az éttermet felkeresni, ahol be lehet fizetni a gyermek
következő heti kedvezményes étkezését, itt egy plasztik kártyát adnak.

A turnusok/felügyelet tervezhetősége érdekében kérjük az érdeklődő szülőket, hogy
2014. május 26-ig
előzetesen szíveskedjenek jelezni, a nyár melyik hetében szeretnék gyermeküket/gyermekeiket a
táborba beíratni.
Ez az adatközlés csupán tájékoztató jellegű, a tényleges jelentkezést és befizetést nem pótolja.
Melléklet: előzetes jelentkezés
Budapest, 2014. május 20.
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