
„ZENÉSZ (napközis) tábor” 

2020. augusztus 24-27. Zeneiskola 

Helyszín:  Nyergesújfalui Szabolcsi Bence AMI épülete  

Szervező:  „Zene Mindenkié” alapítvány Nyergesújfalu, Kossuth L. utca 65.  33/455-405 

Időpont:  2020. augusztus 24-én 9-től 27-e 18 óráig. 

Tanárok:  Zeneiskola tanárai. 

Ára:   6000 Ft / fő melyet teljes mértékben átvállal a Zene Mindenkié Alapítvány 

A táborba jelentkezhet minden beiratkozott zeneiskolás tanuló. 

Program: 

Minden nap reggel 9-kor kezdődnek a programok, de már 7.30-tól biztosítjuk a gyermekfelügyeletet. 

Napközben a gyerekek játékos sok-sok zenével fűszerezett közösségi programokon vesznek részt. 

A programok az első 3 napon 16 –kor záródnak, de 17- ig gyermekfelügyeletet biztosítunk. 

A tábor augusztus 27-én 17 órakor ünnepséggel záródik, mely egyben a tanévzáró-pótló tanévnyitó is! 

A táborba való eljutásról és hazajutásról mindenki maga gondoskodik. 

A táborban ebédet biztosítunk a résztvevők számára. 

 

A szervező fenntartja a jogot arra, hogy a COVID-19 vírus megyei előfordulásának függvényében a 

programon változtasson, vagy szükség esetén azt törölje! 

Jelentkezés feltételei: 

1. Kitöltött és határidőben (2019. 07 24-ig) online leadott jelentkezési lap.  

(A létszám (30 fő) megteltével a szervező fenntartja a jogot a későbbi jelentkezések 

elutasítására!) 

2. A jelentkező beiratkozott tanuló a 2020/21 tanévre. 

Részvétel további feltétele: 

1. „közösségbe mehet” orvosi igazolás, az egészségről. 

Tájékoztatás 

A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a gyermekek felügyeletével és foglalkoztatásával kapcsolatosan 

az általa biztosított személyek közül legalább 2 fő pedagógus szakképesítéssel rendelkezik. 

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

táborba magával hozott eszközökre (például mobiltelefon, zenelejátszó, fényképezőgép stb.) illetve 

ruházatának koszolódására, megsérülésére. 

A Szervező 2020. augusztus 16-ig lehetőséget biztosít a Szülő számára, hogy részvételi szándékát 

módosítsa, a táborban történő részvételt lemondja. Az ezt követően történt lemondáskor a Szülőnek 

az alapítvány által átvállalt részvételi költségeket (6000 Ft) meg kell téríteni. 

A Szülő kötelezettséget vállal arra, hogy a tábor első napján 7 napnál nem régebbi orvosi igazolással vagy 

nyilatkozattal bizonyítja, hogy a gyermek a táborozásnak megfelelő egészségügyi állapotban van, közösségbe 

engedhető. Amennyiben a tábor ideje alatt a gyermek megbetegszik, a Szervező köteles a gyermek állapotáról 

a Szülőt haladéktalanul értesíteni. 

  A szervező – a közegészségügyi előírásoknak eleget téve – tájékoztatja a szülőt, hogy védőoltással 

megelőzhető a kullancs-encephalitis, ami azonban a Lyme-kór ellen nem véd, ezért a kullancsirtószerek 

alkalmazása és a naponkénti „kullancsvizit”, valamint a felfedezett kullancsok azonnali eltávolítása szükséges. 

 


