
JELENTKEZÉSI LAP  

Iskola neve: ....................................................................................... 

Tanuló neve, osztálya:  ....................................................................................... 

Tanuló lakcíme:  ....................................................................................... 

Szülő / törvényes képviselő telefonszáma: ....................................................................................... 

Választott táborozási helyszín(ek) és turnus(ok): ....................................................................................... 

Több turnusra történő jelentkezés esetén vállalom a táboroztatás teljes önköltségének, 17.000,- Ft-nak a megfizetését.  

A Sport-és élménytábor esetében pedig a 19.500,- Ft-ot. 

 Igen   Nem 

Utazás (megfelelő rész aláhúzandó): Egyénileg  NYÍRVV buszaival 

Választott buszjárat betűje, száma:  ....................................................................................... 

Ételallergia, vagy egyéb betegség: ........................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................. 

Az alábbi jogosultsággal, kedvezménnyel rendelkezem (a megfelelő jogosultságot kérem aláhúzni):   

1) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult (Önkormányzat Határozata csatolandó). 
  
2) nevelésbe vett gyermek kedvezménye (a Kormányhivatal vagy Járási Hivatal Határozata csatolandó) 

 
3) három és többgyermekes szülő (MÁK Hatósági Bizonyítvány csatolandó), továbbá szülői nyilatkozat: 

 

 18 évesnél fiatalabb gyermekek száma:…………….fő 
 

 18 évesnél idősebb, de 25 évesnél fiatalabb köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban résztvevő, vagy felsőoktatási 
intézményben nappali képzésben tanuló gyermekek száma:………….fő  
(iskola látogatási igazolás csatolandó)! 
 

4) tartósan beteg gyermek (szakorvosi igazolás, szakértői vélemény, MÁK igazolás csatolandó). 
 

Fizetendő étkezési díj: ………………………………... Forint 

Fizetendő utazási költség: …………………………….Forint 

 A fenti adatok hitelességét aláírásommal igazolom:    ………………………………………………………  

 szülő / törvényes képviselő 

A nyári napközis táborok az alábbi helyszíneken biztosítottak: 

1. MÚZEUMFALU (Nyíregyháza-Sóstófürdő, Tölgyes utca 1.) az 1.-2-3-4. turnusban 

2. KIS VAKOND TÁBOR (Nyíregyháza-Sóstófürdő, Szódaház utca 4-6.) az 1.-2.-3.-4.-5.-6.-7.-8. turnusban 

3. SPORT- és ÉLMÉNYTÁBOR (Atlétikai Centrum Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 4. régi NYVSC pálya.) az 1.-2.-3. turnusban 

4. JÓSA TÁBOR – JÓSA ANDRÁS MÚZEUM (Nyíregyháza, Benczúr Gyula tér 21.) 6.-7. turnusban 

 

Turnusok időpontjai:  

1. turnus: 2021. június 21.-június 25.  2. turnus: 2021. június 28.-július 02. 3. turnus: 2021. július 05.-július 09.  4. turnus: 2021. július 12.- július 

16. 5. turnus: 2021. július 19.- július 23. 6. turnus: 2021.július 26.- július 30. 7. turnus: 2021. augusztus 02.- augusztus 06. 8. turnus: 2021. 

augusztus 09.- augusztus 13.  

Tájékoztató a BUSZMEGÁLLÓKRÓL, fel-és leszállóhelyek:  
JÁRAT 1. A/1 MÁV állomással szemben a Penny parkolója 
 A/2 Jósa András Múzeum előtti (Széchényi utca) buszmegálló csak 6.7. turnusban 
 A/3 Kossuth utca 9. sz. buszmegálló, délután Kelet Áruház előtti buszmegálló  
 A/4  Stadion utca (buszmegálló), 

A/5  Bánki Donát iskola (előtti buszmegálló, délután a Jósaváros nevű (Korányi 21. sz. alatt lévő orvosi 
rendelővel szemben) buszmegállóhelyen történik a leszállás). 

 
JÁRAT 2. B/1 Örökösföld buszvégállomás; 

B/2  Kodály Zoltán iskola (előtti buszmegálló, délután szemben, a Műv. Ház előtti   buszmegálló); 
B/3  Kelet Áruház előtti (buszmegálló) csak 6.7. turnusban 
B/4  Jósa András Múzeummal szembeni (buszmegálló) Széchényi utca csak 6.7 turnusban 
   1.2.3.4.5.8. turnusban Kossuth utca 9. sz. buszmegálló 

 
A buszok a Jósa András Múzeum, Kisvakond és Múzeumfalú táborba szállítják a gyerekeket, és délután vissza. A gyermek 7.15-ig érkezzen meg a 
megjelölt felszálló helyre. Indulás 7.15-kor a kiindulási pontokról. Minden reggel 7.15-től felnőtt kísérő várja a gyerekeket a megállókban, aki az 
úton végig felügyel rájuk, délután a hazaúton szintúgy. Érkezés délután 16.00 és 16.15 között, távolságtól függően. A szülő ott várja a megérkező 
gyermekét. A Sport- és Élménytáborba a gyermekek egyénileg utazzanak! 

Tábori lemondás a turnus előtti hét csütörtöki napon 9 óráig lehetséges a kovacs.maria@nyirvv.hu 
e-mail címen. 

 
Későbbi lemondás esetén a részvételi díjat, csak orvosi igazolás ellenében áll módunkban visszafizetni! 

mailto:kovacs.maria@nyirvv.hu

