SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ
Gellért Szabadidőközpont SE
Nyári tábor - 2022
Táborszervező: Gellért Szabadidő központ Sportegyesület
Tábor helyszíne: Gellért Szabadidőközpont (6726 Szeged, Derkovits fasor 113.)
Kapcsolat:
+36 70/686-5124 - Szabadidőközpont Recepció
+36 70/795-7378 - Donáth Lilla (Táborszervező)
gellertnyaritabor@gmail.com
facebook.com/gellertnyaritabor
gellertse.hu/nyari-tabor
1.) Turnusok
1. turnus: június 20 - 24.

6. turnus: július 25 - 29.

2. turnus: júni. 27. - júli. 1.

7. turnus: augusztus 1 - 5.

3. turnus: július 4 - 8.

8. turnus: augusztus 8 - 12.

4. turnus: július 11 - 15.

9. turnus: augusztus 15 - 19.

5. turnus: július 18 - 22.
2.) Részvételi díj
Teljes ár: 36.000 Ft /fő/turnus

Tartalmazza a napi háromszori étkezést és a sportprogramok árát is.

Kedvezményes ár: 33.000 Ft /fő/turnus

Két testvér jelentkezése esetén. VAGY Kettő, vagy több turnusra való jelentkezés esetén.
A kedvezmények nem összevonhatóak!

A részvételi díj befizetésére a Gellért Szabadidőközpont Recepcióján van
lehetőség (az Információs épületben) - készpénzben. Utalásos fizetés
szándékot vagy számlaigényt e-mailben tudják jelezni.
3.) Jelentkezés
A jelentkezés ONLINE történik a gellertse.hu/nyari-tabor oldalon, a
jelentkezési lap beküldésével. A jelentkezési határidő az adott turnus
kezdőnapját megelőző hét hétfője.
A jelentkezés csak a részvételi díj befizetésével válik teljessé!
A jelentkezés visszamondására csak a jelentkezési határidő végéig van
lehetőség. Határidőn túli lemondás esetén a részvételi díj visszafizetésé nem áll
módunkban. (Kivéve pl. igazolt betegség.)

A tábori turnus hétfőtől péntekig tart. Ennél rövidebb időszakra nem tudjuk
fogadni a gyerekeket. Abban az esetben, ha - valamilyen okból - egy vagy több
napra nem tud jönni a gyermek, a részvételi díj arányos visszafizetésére nincs
lehetőség.
4.) Tábori napirend
A turnus első napján (hétfő reggel) 8:15-től rövid tájékoztatót tartunk a
résztvevő gyerekeknek és szülőknek, ahol a szervezők, pedagógusok és segítők
bemutatkoznak, ismertetik a tervezett programot.
Általános napirend:
7:45-8:15 - Érkezés
8:45-től - Tematikus sportfoglalkozások csoportbontásban
11:30-13:00 - Ebédszünet, pihenő
13:00-15:00 - Vezetett foglalkozások, játékok
16:00-ig - Napzárás
5.) Étkeztetés
Napi háromszori étkezést biztosítunk a tábor alatt.
Speciális igény, diétás menü kérésére is van lehetőség. Ilyen igény esetén
orvosi igazolás bemutatására van szükség. Csak ennek meglétében tudja az
étkeztető garantálni a gyermek számára megfelelő menüt.

Szeged, 2022. március 16.

