NYÁRI NAPKÖZIS SZAKTÁBOROK 2022
SZERVEZŐ: Kugyeláné Décsei Mónika ev.
SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ
Köszönjük, hogy gyermekük nyári szabadidős programjaként táborunkat választották.
Táboraink helyszíne:
Szarvasi Arborétum
5540 I.kk.9
A táborban való részvétel elengedhetetlen feltételei:
 a részvételi díj befizetése a jelentkezési határidő lezártáig
 a szülői nyilatkozatok megléte a tábor kezdő napján, reggel 8 órakor
 egészséges gyermek
Részvételi díj fizetése:
A befizetett részvételi díj a jelentkezések lezárását követően, a tábor megkezdése előtt csak
betegség esetén kerül visszafizetésre, ha ezt a tényt a szülő orvosi igazolással bizonyítja. Egyéb
esetben nincs lehetőség a részvétel lemondására és módosítására, a részvételi díj
visszafizetésére.
A tábor általános napirendje:
7.30 – 8.30 óráig

8.30 – 12.00 óráig
12.00 – 13.00 óráig
13.00 – 16.00 óráig
16.00 – 16.30 óráig

Gyülekező a tábor helyszínén (a kerékpár elhelyezés a bejárat előtti
tárolókban lehetséges) hétfőn az Arborétum bejáratánál. A tábor
további napján minden reggel 8.15-ig gyülekező a főbejáratnál,
ahonnan közösen megyünk a tábor helyszínére, az Odvas rejtek
(Parkerdei élmények rendezvényház)
Szakmai foglalkozások a választott tábor jellegének megfelelően,
közben tízórai
Ebéd a Vadászkürt étterem kiszállított egyedi menüje szerint
Változatos szabadidős és szaktábori foglalkozások a meghirdetett
tábori program alapján, közben uzsonna
Táborvezető átadja a gyermeket a szülőnek, hozzátartozónak az
Arborétum főbejáratánál, vagy hazaengedi önállóan, amennyiben a
szülő erről korábban írásban nyilatkozatot tett.

Ha a gyermek önállóan hazaengedhető, erről belegyezést, nyilatkozatot kérünk a szülőtől a
tábor első napján!
Szintén nyilatkozatot kérünk minden gyermek tábori részvételéhez a kép és hangfelvétel
készítés és a dokumentálás elfogadásáról.
Alapfelszerelés a táborban:
- kis hátizsák,
- egyéni tisztasági csomag, papírzsebkendő
- kézfertőtlenítő, maszk (amennyiben a szülő szükségesnek tartja)
- innivaló jól záródó flakonban, vagy kulacsban (lehetőleg víz!!)
- esőkabát
- kényelmes ruházat, esetleg csere zokni, póló, zárt lábbeli
- kullancs és/vagy szúnyogriasztó
-kalap, naptej
Nem alapfelszerelés a táborban:

-telefon (Lehetőleg ne hozzanak a gyermekek telefont, mert az állandó szülői távelérés
zavarja a tábori élményeket.)
-szúró, vágó eszközök, bicska, tőr, parittya tiltott eszközök a táborban!!!
Kerékpár
Amennyiben a gyermek kerékpárral érkezik naponta a táborba, számára az Arborétum
előtti kerékpártárolók állnak rendelkezésre a kerékpár elhelyezésére. Kérjük, gondoskodjanak
a kerékpár zárhatóságáról a gyermekkel közösen.
A kerékpáros kirándulásokra megbízható, felszerelt, jó műszaki állapotban lévő
kerékpárral érkezzen a gyermek! A Bringás tábor esetén ez alapvető elvárás! + láthatósági
mellény, karszalag, matrica, vagy egyéb.
Az Arborétum területére kerékpárt nem lehet behozni! Csak csoportosan
közlekedhetünk a tábor ideje alatt a kertben, hiszen természetvédelmi terület!
Covid - 19 tájékoztató
Az új koronavírus (COVID-19) okozta járvány terjedésének megakadályozása érdekében az
idei évben is a táborok szervezése és működtetése során különös figyelmet kell fordítanunk a
Nemzeti Népegészségügyi Központ által előírt járványügyi szabályok szigorú betartására:
Elsődleges és legfontosabb megelőző intézkedés, hogy a táborokban kizárólag egészséges,
tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző gyermek és szervező vehet részt.
12/1991. (V. 18.) NM rendelet
„4. § (1) A táborozásban csak az vehet részt, aki arra egészségileg alkalmas.
(2) A gyermek törvényes képviselője a 2. melléklet szerinti adattartalmú, a táborozást megelőző
négy napon belül kiállított nyilatkozattal igazolja a táborozásban részt vevő gyermek megfelelő
egészségi állapotát a táborozás megkezdése előtt. A nyilatkozathoz szükséges nyomtatványt – a
táborozáshoz szükséges egyéb iratokkal együtt – a táborozás szervezője adja át kitöltés
céljából.”
A táborainkban részt vevő, szervező, segítő, önkéntes 18 év feletti személyek mindegyike
rendelkezik oltási/védettségi igazolvánnyal, ahogyan ezt a rendelet megszabja.
A tábor működtetése során különös figyelemmel kell lenni a személyi higiéné betartására,
melynek alapja a gyakori, alapos szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés, az arc érintésének
elkerülése, valamint a köhögési etikett betartása, mely továbbra is a fertőzés megelőzésének
legfontosabb eszköze.
Amennyiben egy gyermeknél a kapott nyilatkozat ellenére fertőzés tünetei észlelhetők a tábor
alatt, haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal értesítjük az általunk előzetesen felkért, megbízott
orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
A szülők értesítéséről is gondoskodunk, a jelentkezéskor megadott telefonszámon értesítjük a
szülőt. A szülő, hozzátartozó megérkezéséig a beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek
kesztyű és maszk használata kötelező.
A kapcsolattartást telefonon vagy e-mailben javasoljuk.
A nyilatkozat honlapunkról letölthető, illetve e-mailben kiküldjük minden szülőnek, valamint
a tábor kezdő napján reggel tudjuk átadni.
Reméljük, hogy tartalmas nyári táborozásban lesz része gyermekének, köszönjük, hogy
szülőként segít bennünket a szabályok betartásában.
Szarvas, 2022. június 22.
Kugyeláné Décsei Mónika
táborvezető

