
ha úgy érzed, szükséged van még egy kis gyakorlásra, vagy szeretnél egy-egy tantárgyból több  
ismeretre szert tenni, szívesen dolgoznál csapatban, megismerkednél különböző szakmákkal, vagy 
csak egyszerűen kíváncsi vagy, mire vagy még képes, akkor csatlakozz nyári okosító táborunkhoz,  

legyél te is szignum(ok)os!  
 
 

 

OKOSÍTÓ TÁBOR SZIGNUMOKOSOKNAK 
 

 

 

Időpont: 2021. június 21-25.  

Jelentkezési határidő: június 11.  

Helyszínei: SZIGNUM, Petőfi Park, József Attila Városi Könyvtár  

Naponta: hétfőtől-péntekig 8.00-16.00-ig 

Étkezés: ebéd  

Ajánlott korosztály: 1-8. évfolyam 

Létszám: 15-30 fő  

 

A Szignum Okosító Tábor megnyitja kapuit az intézmény tanulói számára. A táborba olyan diákokat 

várunk, akik a tanév tananyagait szeretnék kreatív és játékos módon gyakorolni, elmélyíteni. A 

táborban lehetőség van felzárkóztatásra és kiegészítő tananyagok elsajátítására is az alábbi tan-

tárgyakból: 

1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 
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A foglalkozások során biztosítjuk az élményszerű és szórakoztató tanulást, egyéb hasznos kikap-

csolódást (pl. könyvtári foglalkozás), a közösségi élményt (mozgással járó csapatversenyek), a jó 

kedvet és kellemes pihenést. Nagy hangsúlyt fektetünk a társas kommunikációra (projektben tör-

ténő tanulás), a csapatszellemre (pl. számháború), a játékokra, a kreativitás (mókás kísérletek) 

kibontakoztatására. 
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Részvételi díj: 17.000 Ft/fő, amely tartalmazza a foglakozásokon való részvételt 8.00-14 óra között, 

a gyermekfelügyeletet 14.00-16.00 óra között, valamint az ahhoz szükséges eszközöket, anyagokat 

(pl. füzetek, íróeszköz, rajzlap, ragasztó stb.), valamint a napi egyszeri meleg étkezést (ebéd). 

 

A tábor programját a jelentkezők évfolyamai alapján állítjuk össze. Egy-egy évfolyamból korláto-

zottak a férőhelyek, hogy más évfolyamból is fogadhassunk diákokat. Például, ha 20 alsós jelent-

kezik, de szeretne még ugyanennyi felsős is csatlakozni, akkor a maximum 30 fős határt nem tud-

juk betartani. Éppen ezért a jelentkezés még nem jelenti automatikusan a táborba történő felvételt. 

Azt csak a jelentkezés határidejét követően tudjuk megállapítani. A jelentkezési lapon a tanuló 

évfolyama mellett azt is meg kell jelölni, hogy mely tantárgyakból szeretne felzárkóztatást kérni 

és/vagy kiegészítő tananyagot tanulni a táborozó. 

 
Érdeklődni a táborvezetőnél lehet az alábbi telefonszámon, illetve e-mail címen: 

Kerekesné Dócs Nikoletta, mobil: 06/70-617-8377, kerekesne.docs.nikoletta@szignum.hu   

 

A részvételi szándékot az online jelentkezési lapon lehet jelezni, de az okosító programba beke-

rülés CSAK a részvételi díj első részletének (50%) befizetésével válik véglegessé! 

 

Az 1. részlet (50%) befizetési határideje: május 10. 

A 2. részlet (50%) befizetési határideje: június 10. 

 

A teljes összegből 10% kedvezményben részesülnek azok a gyerekek, akik testvérrel együtt jelent-

keznek táborunkba. 

 

A létszám korlátozott (30 fő), végső jelentkezési határidő: június 10.  

(Aki május 10. és június 10. között jelentkezik a táborba, annak a jelentkezés hetében kell befizetnie 

az első részletet!) 

 

 

Üdvözlettel 

 

Kerekesné Dócs Nikoletta  
táborvezető 

 

Makó, 2021. április 12.   

 

mailto:kerekesne.docs.nikoletta@szignum.hu


A táborra vonatkozó megállapodás 

A gyermek jelentkezésének elfogadásához az alábbiak szükségesek: 

 helyesen kitöltött és elküldött jelentkezési lap,  

 aláírt szülői nyilatkozat (a formanyomtatványt a jelentkezést követően kapják meg a gyerekek), 

 a táborozás teljes összegének határidőre (2021. június 10.) történő befizetése. 

 

Amennyiben a Szülő vagy átvételre feljogosított személy a megjelölt időpontig (16:00 óráig) nem 

tudja átvenni gyermekét, arról köteles a Szervezőt értesíteni és a további felügyeletért 1000 Ft/óra 

díjat helyben megfizetni. 

 

A Szülő kötelezettséget vállal arra, hogy a tábor első napján (2021. június 21-én) 7 napnál nem 

régebbi orvosi igazolással bizonyítja, hogy gyermeke megfelelő egészségi állapotban van és kö-

zösségbe engedhető. A Szervező jogosult ezen igazolás hiányában a gyermek táborban való rész-

vételét megtagadni. Amennyiben a gyermek a tábor ideje alatt megbetegszik, a Szervező haladék-

talanul értesíti a Szülőt, aki gyermekét a táborból hazaviszi. Amennyiben a gyermek családjában 

(közvetlen környezetében, egy háztartásban) fertőző betegség alakul ki, arról a Szülő köteles a 

Szervezőt mielőbb értesíteni. 

 

A Szervező a gyermek felügyeletéért teljes körű felelősséget vállal, amely nem terjed ki a gyermek 

által a táborba magával hozott eszközökre (például mobiltelefon, fényképezőgép stb.), illetve ru-

házatának koszolódására, megsérülésére, vagy olyan esetre, amikor a gyerek az őt felügyelő sze-

mély utasításait megtagadja. 

 

A Szervező lehetőséget biztosít a Szülő számára, hogy módosítsa a részvételi szándékát, illetve 

lemondja a táborban való részvételt az alábbi feltételekkel: 

 

Lemondási feltételek 

 Amennyiben a lemondás 30 nappal megelőzi a tábor kezdési napját (2021. június 21.), a Szer-

vező a teljes részvételi díjat visszafizeti a Szülőnek. 

 A teljes összeg visszafizetésére lemondás esetén csak akkor van mód, ha a Szülő a tábor 

megkezdése előtt legkésőbb 7 nappal a gyermeke helyére olyan másik táborozót ajánl, aki 

addig még nem jelentkezett a táborba, és a másik gyermek Szülője átvállalja a tábor teljes 

összegének befizetését. 

 15 – 30 nap közötti lemondás esetén a Szervező a részvételi díj 50 %-át fizeti vissza a Szülőnek. 

 8 - 14 napon belüli lemondás esetén a Szervező a részvételi díj 25%-át fizeti vissza a Szülőnek. 

 7 napon belüli lemondás esetén a tábor teljes díja megilleti a Szervezőt, mivel addigra már a 

befizetett díjból megvásárolta az összes gyakorló anyagot, megszervezte az étkezést. 

 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a tábor programját kevés jelentkező esetén lemondja. Eb-

ben az esetben a meghiúsult tábor teljes részvételi díja megilleti a Szülőt. 

 Amennyiben a gyermek tábor közben betegszik meg, a Szervező a kimaradt napokra nem tud 

visszatérítést adni, de a megrendelt ebédet a tábor helyszínéről a fennmaradó napokon el lehet 

vinni. 

 

Jelen megállapodás feltételeit a Szülő a jelentkezési lap elektronikus úton történő elküldésével 

elfogadja, és a jelentkezést követően a nyomtatott példányt aláírásával a Szervezőnek eljuttatja. 



 

Nyilatkozat arról, hogy a gyermeken nem észlelhetőek az alábbi tünetek:  

 Láz  

 Torokfájás  

 Hányás  

 Hasmenés  

 Bőrkiütés  

 Sárgaság  

 Egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyedés  

 Váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás  

 a gyermek tetű- és rühmentes  

 

A nemzeti erőforrás miniszter 19/2012. (III. 28.) NEFMI rendelete alapján:  

 

„(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 nyilatkozatot legkésőbb a táborozás megkezdésekor a táborozás szervezőjének kell átadni. A 

nyilatkozatot a táborozás ideje alatt a tábor helyszínén kell tartani.”  

 

 

Makó, 2021. június 21. 

 

 

 

…………………………………………………………………………….. 

Szülő/gondviselő aláírása 

 


