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„ALMAVIRÁG” ÉRTÉKTEREMTŐ 

ÉRZÉKENYÍTŐ  

(érzelmi intelligencia fejlesztő) 

NYÁRI NAPI NAPKÖZI  
  
Az iskolai szünet alatt sok szülőnek gondot okoz gyermekének 
napközbeni elhelyezése, amikor dolgozni kell mennie. Sokan az 
on-line oktatás miatt már nem rendelkeznek plusz szabadsággal, 
ezért döntöttünk úgy, hogy a 2015-től megtartott szokásos 
táborunkat most egész nyárra kitoljuk, lehetőség szerint.  
 
A nyári táborok sokféle lehetőséget kínálnak a tartalmas 

időtöltésre, ám nem minden szülő tudja ezt anyagilag 
finanszírozni, de ettől még igényelnék azt, hogy 
a tábor értékteremtő, hasznos legyen – ne csak „gyermek 
megőrző”.  
 



 

ALMAVIRÁG NAPI ÉRZÉKENYÍTŐ NAPKÖZI  
 

2 
 

Gyöngyösön nagyon sok hasznos és jó táborlehetőség van 
meghirdetve, de nem minden szülőnek (főleg több gyermek 

esetén) megfizethetőek ezek, ezért szeretnénk az összefogás 
erejével valahogy segíteni.  
 
Jogos igénye minden szülőnek, hogy a gyermekük élvezze 
a tábort, közben pihenve – de mégis tapasztaljon, 
tanuljon: élményekből! 
  
Ezért szeretnénk a gyöngyösi, vagy Gyöngyösön dolgozó szülők 
gyermekeinek a részére  kedvezményes áron, hasznos időtöltési 
lehetőséget biztosítani, ahol nem a lexikális tudás fejlesztésén 
van a hangsúly, hanem – ha partnerek benne, ha fogékonyak rá 

– az érzelmi intelligencia fejlesztésén.  
 
Az EMBEREK ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEM áll a középpontjában a 
tematikának, a napközi-tábor során a gyerekek gyakorlati 
úton ismerkedhetnek meg például az újra-hasznosítással, 
hétköznapi alapanyagok felhasználásával, kézzel foghatóvá válik 
számukra a környezetvédelem. 
 
Minden héten lesz alkalmuk az elsősegélynyújtás alapjairól is 
játékos formában tanulni, minden nap lesz mese is – és sok-sok 
kreatív kézműveskedés. Az ALMAVIRÁG RENDEZVÉNYEK oldalon 

minden nap programja kint lesz, bízunk benne, hogy mosolygós 
szemű gyermek-fotókkal együtt.  
  
A gyermekek számára érdekes előadásokkal, beszélgetésekkel 
szeretnénk a környezettudatosságuk növelése mellett az 
önbizalmukat is erősíteni, és a szociális EGÉSZség minden 
pillérén lesz valamilyen vissza-visszatérő játékos tapasztalat, 
minden nap….  
  
És minden nap egy-egy SZÓ / témakör köré csoportosítva 
tervezzük a tematikát, naponta igazítva azt, a résztvevők 
igényei, és az időjárás alakulása alapján.  
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 ·        A Napközibe a 7 – 12 éves gyermekeket várjuk;  

·        Maximális létszám – 2 Fő animátor esetén 16 Fő,  

- 3 Fő animátor esetén 22 Fő.  

·        A tábor hétfőtől - péntekig, 7.00 - 18.00-ig tart. 

·        Naponta háromszori étkezés (főtt ebéddel) 

biztosított. 

·        A Napközi helyszíne: KINCSESBARLANG 3. / 3200 

Gyöngyös, Bugát Pál tér 1/1. (Régen Takarék / NAV volt.)  

·        Jelentkezési határidő: minden hét csütörtök 

18h – a következő hét jelentkezési határideje.  

·        Befizetni és/vagy jelentkezni lehet mind a 3 

KINCSESBARLANG-ban (Verseny u. 12/1. / Koháry u. 

13. / Bugát Pál tér 1/1.) vagy e-mailben a 

kapcsolat@almaviragosszefogas.hu – n. 

További információ is ezen az e-mail címen kapható!  

Ingyenesen egy héten 1-3 gyermeket tudunk fogadni, és 
lehetőség szerint minden héten másnak szeretnénk 
segíteni.  

 

EDDIGI TÁMOGATÓINK:  

➢ Minden Kincsesbarlang Vásárló 

➢ László Ferenc (Kolping)  

➢ Baranyi Krisztina (Csontkovács és Masszőr), és  

➢ Sándor Béla (Bori Mami), aki nélkül nem lehetne 

ennyi szép és igényes helyünk a Napközihez!  

HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK! 

mailto:kapcsolat@almaviragosszefogas.hu
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ÁLLANDÓ NAPIREND  

7h-9h Érkezés 

7.30h Napi érzékenyítő mese 

9.00h Reggeli 

9.30h-11.30h I. foglalkozás 

és/vagy szabadtéri játék 

12h-13h Ebéd 

13h - 14h Mesés pihenőszoba 

14h- 15h II. foglalkozás  

és/vagy szabadtéri játék 

15h Uzsonna  

15.30 – hazaindulásig  

„Drámázzunk, mókázzunk!” 

 

PÁLYÁZHATÓ IDŐPONTOK – előző hét csütörtök 18h-ig.  

25. hét (1) június 14 – 18-ig  

26. hét (2) június 21 – 25-ig 

27. hét (3) június 28 – 2-ig  

28. hét (4) július 5 – 9-ig 

29. hét (5) július 12 – 16-ig  

30. hét (6) július 19 – 23-ig 

31. hét (7) július 26 – 30-ig  

32. hét (8) augusztus 2 – 6-ig 

33. hét (9) augusztus 9 - 13-ig 

34. hét (10) augusztus 16 - 20-ig  

35. hét (11) augusztus 23 - 27-ig 
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Négy fizetési kategóriában tudunk gyermekeket fogadni:  

1.) Csak az ingyenes kategóriát tudom igénybe venni 

(rövid indoklás); 

2.) Csökkentett összegre kívánok pályázni (rövid 

indoklás); 

3.) A teljes (szociális) árát vállalom a szociális 

napközinek;  

4.) Emelt áron szeretném, ha bekerülhetne a 

gyermekem (betelt létszám felett).  

 

A jelentkezők számától – és a Támogatóktól függően 
MINDEN HÉTEN PÉNTEKEN visszajelezzük, hogy TUDJUK-e 
fogadni gyermekét, és milyen ár-kategóriában.  
Ha valami oknál fogva nem kap visszaigazolást, 
kérjük hívja a 06 70 428 44 89 -es számot!  

 

2.) Csökkentett összegű árak:  

Csak délelőtt (2 étkezés)    900.- Ft  

Csak délután (2 étkezés)    900.- Ft  

Egész nap  (3 étkezés)   1.700.- Ft 

Egész hét    (3 étkezés/nap)  7.800.- Ft  

Egész hónap ár (4 X 5 nap)    30.000.- Ft 

 

3.) Teljes szociális ár: 

Csak délelőtt (2 étkezés)   1.200.- Ft  

Csak délután (2 étkezés)   1.200.- Ft  

Egész nap  (3 étkezés)  2.200.- Ft 

Egész hét    (3 étkezés/nap) 10.000.- Ft  

Egész hónap ár (4 X 5 nap)   38.000.- Ft 

 



 

ALMAVIRÁG NAPI ÉRZÉKENYÍTŐ NAPKÖZI  
 

6 
 

3.) Emelt ár:  

Csak délelőtt (2 étkezés)   1.600.- Ft  

Csak délután (2 étkezés)   1.600.- Ft  

Egész nap  (3 étkezés)  3.000.- Ft 

Egész hét    (3 étkezés/nap) 13.500.- Ft  

Egész hónap ár (4 X 5 nap)   50.000.- Ft 

 

Jelentkezésnél a következő adatokat kérjük megadni:  

o GYERMEK NEVE: 

o HOGY SZERETI, HA HÍVJÁK, becézik:  

o Mikor tartja a névnapját:  

o Születési hely, idő: 

o Lakcím: 

o TAJ kártya száma: 

o Szülő neve – aki a gondviselő és megnevezése: (Pl.: 

Anya, Apa, Mama, Gondozó, stb.)  

o Szülő telefonszáma:  

o Pót-telefon, ha a szülőt nem érjük el:  

o ALLERGIA; GYÓGYSZERÉRZÉKENYSÉG: 

o Ebéd után szokott aludni a gyermek?   

o EGYÉB TUDNIVALÓ:  

o Melyik időszakban szeretné, ha a gyermek az 

ALMAVIRÁG NAPI ÉRZÉKENYÍTŐ NAPKÖZIBEN  

o részt venne?  

o Melyik fizetési kategóriát választja?  

 

KÖSZÖNJÜK FIGYELMÉT!   

SZERETETTEL VÁRJUK GYERMEKÉT! 😊 

 


