2. melléklet a 2/2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez

J ELE NT KE ZÉ SI LAP
2019. évi nyári napközis táborba

Alulírott szülő (gyám, gondviselő) kérem gyermeke(i)m felvételét a táblázatban megjelölt
turnus(ok)ban a Maglód Város Önkormányzata által szervezett 2019. évi nyári napközis táborba.
A nyári napközis tábor helyszíne(i):
Maglódi Vermesy Péter Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
2234 Maglód, Fő utca 1.
A kérelmező szülő (gyám, gondviselő)
Neve:
Lakcíme:
Napközbeni közvetlen elérhetőségei:
(munkahelyi, lakás és/vagy mobil telefonok)

E-mail:
A GYERMEK(EK)

1.

2.

3.

Neve:
Szül. helye, ideje:
Anyja neve:
Lakcíme:
TB. azonosító jele (TAJ):

ÉTELÉRZÉKENYSÉG
nincs *
laktóz *
glutén *
egyéb, megnevezése

ALLERGIA
nincs *
megnevezés

GYÓGYSZERÉRZÉKENYSÉG
nincs *
megnevezés

TURNUSOK IDŐPONTJA *
1. TURNUS

Teljes ellátást
kérek

Csak ebédet
kérek

Teljes ellátást
kérek

Csak ebédet
kérek

Teljes ellátást
kérek

Csak ebédet
kérek

2019.06.17. – 2019.06.21.

2. TURNUS

2019.06.24. – 2019.06.28.

3. TURNUS

2019.07.01. – 2019.07.05.

4. TURNUS

2019.07.08. – 2019.07.12.

5. TURNUS

2019.07.15. – 2019.07.19.

6. TURNUS

2019.07.22. – 2019.07.26.

A tábor minden nap 07:00 órától – 17:00 óráig vehető igénybe!

*

Kérjük, a megfelelő választ jelölje X-szel!

Nyári napközi 2019.
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Jelentkezési lap

Jogosult-e kedvezményes étkeztetésre? (Kérjük, jelölje X-szel!)
Igen

Nem

Ha igen, az alábbi jogcímen:
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos helyzetű gyermek
(Gyvt. 21/C. § (1) bek. c) pont)
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű
gyermek (Gyvt. 21/C. § (1) bek. c) pont)
egyéb jogcímen részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (Ör. 7. § (4) bek.)
(A kedvezményt megalapozó határozatot csatolni kell! A fenti jogcímeken járó kedvezmények a Gyvt. és az Ör.
hivatkozott rendelkezései értelmében csak a déli meleg főétkezés ingyenes biztosítására vonatkoznak!)

Tudomásul veszem, hogy a nyári napközis tábor teljes (kedvezmények nélküli) térítési díja
gyermekenként bruttó 2.231,- Ft/nap, az alábbiak szerint:
 Gyermekfelügyelet és foglalkozások szolgáltatási díja:..... nettó 1.230 Ft/nap bruttó 1.562 Ft/nap


Étkezési díj: †
– tízórai .................................................. nettó 84 Ft/nap
– ebéd .................................................... nettó 358 Ft/nap
– uzsonna ............................................... nettó 84 Ft/nap
3x étkezés összesen: .............................. nettó 526 Ft/nap

bruttó
bruttó
bruttó
bruttó

107 Ft/nap
455 Ft/nap
107 Ft/nap
669 Ft/nap

A szülő (gyám, gondviselő) egyéb fontosnak ítélt közlendője:

Jelentkezési határidő: 2019. április 15. (hétfő)
A jelentkezési lapokat az általános iskolában kell leadni.

Kelt: Maglód, 2019. év _________________ hó ____ nap

…………………………….………………….
szülő (gyám, gondviselő) aláírása
†

Tartalmazza az önkormányzat által az Ör. 7. § (3) bekezdésében biztosított 5%-os normatív kedvezményt is.

Nyári napközi 2019.
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Jelentkezési lap

