GYÖNGYÖSSOLYMOS KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

TÁJÉKOZTATÓ
Solymos nyári szabadidős tábor működéséről

Tisztelt Szülők!
Köszönjük a visszaküldött igényfelmérő íveket, örülünk, hogy ilyen sokan érdeklődtek táborunk iránt. Bízunk
benne, hogy a nyár legjobb eseményei között emlegetik majd a gyerekek a nálunk töltött napokat. Mi
mindent elkövetünk annak érdekében, hogy így legyen.
Táborunk célja, hogy élményekben gazdag, tartalmas és hasznos nyári elfoglaltságot biztosítsunk a
gyerekeknek, ahol minden résztvevő jól érzi magát, szívesen tölti velünk nyári szabadidejét.
Mint ismeretes táborunk a TÁMOP 2.4.5.-12/3-2012-0003 azonosító számú „Gyöngyössolymos összefog
a családokért, a munkáért!” elnevezésű projekt keretén belül kerül megrendezésre.

A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg, így a
táborok a gyerekek részére térítésmentesek.
Az alábbi heteken szervezünk nyári táborokat

07. 01 - 07. 05.
07. 29 - 08. 02.

07. 08 - 07. 12.
08. 05 - 08. 09.

07. 15 - 07. 19.
08. 12 - 08. 16.

07. 22 - 07. 26.
08. 19 - 08. 23.

Az általános napirend a következő:
08:00-tól
08:30-ig
a gyerekek érkezése
08:30-tól
10:00-ig
tematikus foglalkozás
10:00-tól
10:30-ig
tízórai (otthonról hozott)
10:30-tól
12:30-ig
tematikus foglalkozás
12:30-tól
13:00-ig
ebéd (minden esetben meleg)
13:00-tól
16:00-ig
tematikus foglalkozás
16:00-tól
17:00-ig
igénybejelentés esetén gyerekfelügyelet
Minden nap meleg ebédet biztosítunk, melyet programtól függően, helyi illetve valamely környékbeli
étteremben fogyaszthatnak el a gyerekek.
A tábor helyszíne a Művelődési Ház, ide érkeznek reggel, és innen távoznak délután. A tevékenységek
nagy részét a szabadban tervezzük megvalósítani, jó idő esetén a csoportfoglalkozásokat, vetélkedőket is
kint tartjuk, hogy minél többet tartózkodjanak a jó levegőn a gyerekek.
A hét ismerkedéssel kezdődik, majd felmérjük a résztvevő gyerekek igényeit.
"Te mivel szeretnél foglalkozni a napközis táborban? Gyere és mondd el
nekünk!".
Minden hétfőn ismerkedés, bemutatkozó játékok, egy kis játékos önismeret, egyedi
igények felmérése, ötletbörze!
A hét további napjain az igények mentén összeállított programok szerint zajlik a tábor.
Elképzelésünk szerint – a gyerekek ötleteit felhasználva - tematikus napokat
szervezünk, mely mindig egy-egy témakört ölel fel.
Pl. Környezetvédelmi nap: már a gyerekek is tudják, milyen fontos megóvni a
környezetünket, ezzel segíthetünk mi is a Föld megmentéséért folytatott
küzdelemben. Beszélgetünk a témáról, lesz kvízjáték (nyereményekkel a győztesnek),
odafigyelünk a táboron belüli szelektív hulladékgyűjtésre, a témához kapcsolódó
animációs filmet nézünk meg.
Nemzetközi napok: ennek keretében 1-1 ország kultúrájával, szokásaival, ételeivel
ismerkedünk meg.
A tematikus foglalkozások keretében sok kirándulást, sportot, játékos vetélkedőket,
kézműves foglalkozásokat tervezünk. A hét egy napján-az időjárás függvényében-, a
gyerekek saját maguk készítik el az ebédjüket bográcsban.
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A programok során a szórakozás, a vidámság kerül a középpontba. A kötetlen beszélgetések, az interaktív
programok biztosítják a kellemes kikapcsolódást a gyermekek számára. Fontosnak tartjuk, hogy a
tudatosan összeválogatott programok között mindenki megtalálja a számára legvonzóbbat.
A táborban szakképzett pedagógusok vigyáznak a gyermekekre.
Néhány általános tudnivaló:
- A résztvevők által a táborba behozott értékes vagyontárgyakért, elektronikai eszközökért felelősséget
nem tudunk vállalni.
- Kérjük, hogy olyan mobiltelefonszámot adjanak meg, amin napközben el tudjuk érni Önöket.
- Lehetőséget biztosítunk a szülők számára, hogy részvételi szándékot módosítsák, a táborban történő
részvételt lemondják. A lemondással kapcsolatban az alábbiakat kérjük: a lemondást, illetve más
turnusra való módosítást, minél előbb tegyék meg, de legkésőbb az aktuális hetet megelőző
csütörtökig. Az időben történő lemondással lehetővé teszik, hogy „tartalék listán” lévő, várakozó
gyerekek bekerülhessenek a programba.
- Kérjük a szülőket, amennyiben gyermekük egyedül közlekedhet, szíveskedjenek jelezni a
táborvezetőnek!
- A jelentkezési lapokat, a gyermek egészségügyi állapotáról szóló szülői nyilatkozatot, valamint taj
kártyájának másolatát az első napon szíveskedjenek elhozni.
Kitöltendő dokumentumok:
- Jelentkezési lap
Minden egyes táborhoz külön-külön jelentkezési lap szükséges!
- Szülői nyilatkozat a gyermek egészségügyi állapotáról (12/1991. (V. 18.) NM rendelet értelmében)
Jelentkezési lapokat és a nyilatkozatokat ezzel a tájékoztatóval kapták kézhez a gyerekek, de
beszerezhetőek a Polgármesteri Hivatalban is.
Nyári táborokkal kapcsolatos kérdéseivel hívja a 370-389-es vagy a 30-6228354-es telefonszámokat, vagy
írjon a solymostabor@gmail.com címre.
A részvételi létszám korlátozott, 18 fő / tábor. A beérkezett igényeknek megfelelően úgy állítjuk össze a
táborokat, hogy minden jelentkező számára lehetőséget biztosítsunk a részvételre.

JÓ SZÓRAKOZÁST KÍVÁNUNK!

Gyöngyössolymos, 2013. május 30.
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Szolcsák Gyula
polgármester

