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Szent-Györgyi Albert Agóra 

 

2017. évi Önkormányzati Nyári Napközis Tábor 

a Szent-Györgyi Albert Agóra szervezésében 

 Rókusváros II.sz Általános Iskola és AMI 6724 Szeged, Csáky József u.2. 
 

 

Pótbefizetések: 1. turnus:  2017.06.20.  7:00-12:00 óra között  NGSZ pénztár 

 2. turnus:  2017.06.28.  7:00-9:00 óra között    NGSZ pénztár 

 3. turnus:  2017.07.05.  7:00-9:00 óra között    NGSZ pénztár 

 4. turnus:  2017.07.12.  7:00-9:00 óra között    NGSZ pénztár  

 5. turnus:  2017.07.19.  7:00-9:00 óra között    NGSZ pénztár  

 6. turnus:  2017.07.26.  7:00-9:00 óra között    NGSZ pénztár 

A jelentkezést lemondani, vagy módosítani 2017. június 23-ig  az Agórában lehet. 

A tábor megkezdését, 2017. június 26-át követően minden változtatási szándékot 

kérjük a Tábor helyszínén, a táborvezetőnél szíveskedjenek megtenni. 

Telefonszáma: +36/70-336-7061 

2017. június 26-augusztus 4-ig a tábor helyszínén lehet – személyesen vagy telefonon – a 

táborvezetőnél lemondani a rendeléseket. Előre lemondani csak egész turnust lehet, illetve 

akut betegség esetén a bejelentést követő naptól, amennyiben a lemondás reggel 8:45-ig 

megtörténik a táborvezetőnél. 

Jelentkezési feltétel: általános iskola tanulója legyen a jelentkező és csak az 1-6. osztályt 

végzett diákok vehetnek részt a táborban. 

A nagy érdeklődés miatt egy tanuló maximum 3 hétig vehet részt a napközis tábor 

programjában. 

A táborban biztosított étkezés: tízórai – ebéd – uzsonna 

Normál és diétás étkezés esetében napi háromszori étkezés (TEU) igénybevétele 

kötelező a táborban résztvevőknek, továbbá szükség szerint hideg élelem csomag is 

biztosított. Kivétel: a SULI-HOST Kft. az élelmiszer-biztonság miatt az egész napos hideg 

csomagot nem tudja biztosítani a tartósítószer-mentes (önállóan vagy bármilyen egyéb 

allergénnel kombinált) diéta esetén. Diabétesz esetén csak olyan orvosi igazolással 

biztosítható az egész napos hideg csomag, amelyben étkezésenként lebontva fel van 

tüntetve az adható szénhidrát mennyisége. A befizetés napján a diétás étkező esetében a 

diétatípusáról kiállított orvosi igazolást le kell adnia a szülőnek a befizetés helyszínén.  

Részvételi díj (NGSZ telephelyén működő köznevelési intézményben tanulói 

jogviszonnyal rendelkező gyermekek esetén): 

Normál étkező esetében: 2.800 Ft/fő/5 nap 

Diétás étkező esetében:  4.185 Ft/fő/5 nap 
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A külsős tanuló vendég részvételi díja (Ha a gyermek nem NGSZ telephelyén működő 

köznevelési intézményben rendelkezik tanulói jogviszonnyal pl. Táltos Ált. I., SZTE 

Gyakorló Ált. I., Juhász Gyula Ált. I. stb.): 

Normál (tanuló vendég) étkező esetében:  4.230 Ft/fő/5 nap 

Diétás (tanuló vendég) étkező esetében:  6.320 Ft/fő/5 nap 

Programok: 

A táborban résztvevő gyerekek minden héten szerdán strandos, pénteken kisebb 

autóbuszos, vagy vonatos kiránduláson vesznek részt. 

A tábori programokhoz mindenképpen szükséges lesz a gyermek számára 

összvonalas városi bérletre vagy jegyre. A beiratkozáskor a szülők egy adatlapot 

kapnak (letölthető: www.agoraszeged.hu honlapról) amelyet kitöltve a tábor első 

napján kell a gyerekeknek magukkal hozni. 
 

A táborban résztvevők száma hetente kb. 228 fő. 

 

A tábor tervezett programja (megtekinthető: a www.agoraszeged.hu honlapon):  

 

Hétfő: - színházi előadás az Agórában, tábori programok, csoportprogramok 

 

Kedd: - mozi előadás az Agórában, tábori programok, csoportprogramok 

 

Szerda: - egész napos strandolás a Partfürdőn 

 

Csütörtök: - csoportprogramok 

 

Péntek: - egész napos kirándulás – vonattal, busszal – Csongrád megyében 

                     (Ópusztaszer, Makó, Hódmezővásárhely, stb.) 

 

Csoportprogramok: kézműves foglalkozások, kisebb séták, múzeumlátogatások a 

városban, sportvetélkedők, Ki Mit Tud?, stb. 
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