KMDSZ 2013/26. számú Hírlevele – Tájékoztató a 2013. évi nyári táborról
Kedves Kollégák!
A GFO 2013. március 4-i felhívásában adott tájékoztatást arról, hogy a Külügyminisztérium
vezetésének szándéka szerint - a tavalyi évhez 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 táborra az alábbi időszakban kerül sor:
2013. június 17. – augusztus 23. (25. – 34. hét) között.
A tábor helyszíne: A Csík Ferenc Általános Iskola és Gimnázium (II. Medve u.) tanterme, udvara - az
időjárástól függően.
A tábor időpontja: 2013. június 17.- augusztus 23. 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 tábor résztvevőinek. Az igénybevétel menete a
következő: a szülő a tábor költségének befizetését igazoló KMDSZ-nyugta felmutatásával az
étteremben befizeti gyermeke étkezését. Ekkor kap egy plasztikkártyát, ami a tárgyhétre szól. Pénteki
napon, vagyis az utolsó étkezéskor a plasztikkártyát az étterem visszaveszi. Új hét esetén az eljárás
megismétlődik.
Délutáni pihenő: a szülők párnát, lepedőt, takarót hozhatnak be a kicsi gyerekeknek, ha azok
szeretnének lepihenni délután.
Jelentkezés megerősítése, új jelentkezések: 2013. június 10-től hetente történik, a tárgyhetet
megelőző hét csütörtök 14.00-ig. Jelentkezni a KMDSZ Irodán Pusztaházi Istvánnál (1036 mellék),
illetve a kmdsz@mfa.gov.hu címre küldött e-mailben kell.
Figyelem: A június 13-i, csütörtöki összkormányzati véradás szervezési és lebonyolítási munkálatai
miatt kérjük, hogy az érdeklődők az első heti jelentkezéseket és befizetéseket június 12-én, szerdán
16.00 óráig szíveskedjenek megtenni.
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 szülő a befizetéshez hozza magával a mellékelt nyomtatványt, amelynek 1 pld-át a KMDSZ Irodán,
a másikat pedig hétfőnként, ill. az aktuális hét első reggelén az iskola felügyelő tanárának kell leadni.
A befizetéskor kérjük megadni a szülő elérhetőségét (mobiltelefon) is!
Budapest, 2013. június 7.
Berkecz Jánosné sk.
főosztályvezető
Gazdálkodási és a Pénzügyi Főosztály

Szénási Lajos sk.
elnök
KMDSZ

Szülői jóváhagyó nyilatkozat
Alulírott ……………………………….……………..…… nyilatkozom, hogy
…........................................................................ nevű gyermekemnek a Külügyminisztérium
és Külügyminisztériumi Dolgozók Önálló Szakszervezete által szervezett 2013. évi nyári
táborban való részvételéhez hozzájárulok.
Gyermek neve:
Gyermek születési helye, ideje:
Anyja neve:
Gyermek lakcíme:
Gyermek TAJ száma:
Szülő/Gondviselő neve:
Szülő/Gondviselő elérhetősége
(mobil):

…................................................................................
….................................................................................
……………………………………………………….
....................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

Nyilatkozom, hogy a gyermeken nem észlelhető az alábbi tünetek közül egyik sem:
Láz, torokfájás, hányás, hasmenés. Bőrkiütés, sárgaság, egyéb súlyosabb bőrelváltozás,
bőrgennyedés. Váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás.
A gyermek tetű- és rühmentes.
Fontos közlendők a gyermekről:
állandó betegség:
………………………………………..……………….
rendszeresen szedett gyógyszer:
………………………………………..……………….
gyógyszerallergia:
………………………………………..……………….
egyéb allergia:
………………………………………..……………….
Egyéb:
…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
A szülőn kívül ki jogosult a gyermek hazavitelére:
Név: ………………………………………… elérhetősége (mobil): ………………………...
Tudomásul veszem, hogy amennyiben gyermekem viselkedésével súlyosan zavarja a
közösségi programokat, ill. többszöri figyelmeztetés ellenére is veszélyezteti a táborban
résztvevő gyermekek testi épségét, úgy a táborból a részvételi díj visszafizetése nélkül
kizárható.
Alulírott ……………………….…….…................ jelen nyilatkozat aláírásával kötelezem
magam, hogy a gyermekem által okozott anyagi károkat a biztosító által meg nem térített
összeg erejéig megtérítem.
Budapest, 2013. .....................................
………………………………………
Szülő/gondviselő aláírása

