Tájékoztató a 2018. évi Paksi Napközi Erzsébet-tábor program megvalósításáról
2018. június 8.
Tisztelt Szülők!
A sikeres pályázás eredményeként örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy Paks Város
Önkormányzata támogatásával a Paks Kistérségi Szociális Központ 2018-ban a nyári
gyermekfelügyeletet/nyári táboroztatást az iskolai szünet idejére ingyenes Napközis Erzsébet
Tábor programként tudja biztosítani városunkban.
Az Erzsébet-táborok Magyarország legnagyobb táboroztatási programja.
információ: erzsebettaborok.hu, https://hu-hu.facebook.com/erzsebettaborok)

(részletes

A Napközi Erzsébet-táborok a nyári szünetben, a gyerekek lakóhelyén valósulnak meg. A
Napközi Erzsébet-táborok lebonyolítására és a megvalósításhoz szükséges forrásokra
köznevelési/közművelődési feladatot ellátó intézmények, valamint családsegítő szolgálatok
pályázhatnak.
A sikeresen pályázó gyerekcsoportok tagjai – Pakson 11 turnusban 436 gyermek - hétfőtől
péntekig, 8.00 és 16.00 között a sport és egészséges életmód, a környezettudatosság, a
hagyományőrzés és a kézművesség, az önismeret és a közösségépítés témájához kapcsolódó
színes programok és napi négyszeri étkezés biztosított számukra.
Az előzetesen a szervező pedagógusok által kidolgozott és szakmailag jóváhagyott
programnak minden turnus esetében része egy külső buszos kirándulás is. A Napközi
Erzsébet-táborok a 6-14 év közötti fiatalok számára biztosítanak tartalmas kikapcsolódást a
nyári szünetben. A táborokat megvalósító pedagógusok az Erzsébet Táborok szakmai
javaslatainak figyelembevételével, a helyi igényekhez, a gyerekek érdeklődéséhez leginkább
illeszkedő programokat állítanak össze.
A Paksi Napközi Erzsébet-tábor program
Az ingyenes táboroztatás lehetősége Paks Város Önkormányzata és az Erzsébet a Kárpátmedencei Gyermekekért Alapítvány támogatásával valósulhat meg.
A táborok ideje: 2018. június 18. és 2018. augusztus 31. közé eső időszak munkanapjain 8.0016.00. (turnusok/gyermekek szerinti bontásban a paks.hu-n, illetve a Szociális Központban
megtekinthető)
A táborok helyszíne: Paks, Cseresznyés Pajta (volt Puszta Lovasudvar).
A pályázó szervezet
Paks Kistérségi Szociális Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
7030 Paks, Ifjúság útja 1/A.
75/511-480, csskpaks@gmail.com
Minden pályázáshoz, turnusok beosztásához, gyermekek regisztrációjához kapcsolódó kérdés
a Szociális Központ illetékes munkatársaitól kérhető.

Szülői értekezletek, kérdések alapján kialakult GYIK:
1) Az Egészségügyi Nyilatkozat űrlap letölthető a város honlapjáról paks.hu, átvehető
illetve kérhető e-mailben a Szociális Központnál. Az űrlapot kitöltve a tábor első
napján kell leadni a tábor helyszínén.
2) 11 turnus = 11 külön Erzsébet-tábor. A táborban csak a pályázatban regisztrált
gyermekek vehetnek részt. A regisztráció = kötelező űrlapok (Szülői hozzájáruló
nyilatkozat, ha szükséges Nyilatkozat 14-18 éves gyermek részére, Jelentkezési
segédűrlap) leadásra kerültek a Szociális Központban, ahol a gyermekek adatait
rögzítették a pályázati rendszerben. Ha egy regisztrált gyermek előzetes jelzés
nélkül nem vesz részt a táborban egy másik gyermek elöl veszi el a lehetőséget a
táborozástól! Kérjük a szülők együttműködését, jelzését a Szociális Központnál ha
gyermekük a sikeres pályázás ellenére nem tud táborozni.
3) Ha a gyermek nem regisztrált, de szeretne táborozni várólistára tudjuk venni. A
turnusok közti csere is csak a várólistával valósítható meg. Mindkét esetben ez
gyakorlatban egy új regisztrációt jelent, melyhez ha még nincs szükséges a kötelező
űrlapok kitöltése.
4) A városi honlapon (paks.hu) elérhető a turnusok szerinti beosztás, itt lehet ellenőrizni
a táborok időpontjait, regisztrációt illetve letölthetőek a kötelező űrlapok.
A táboroztatás gyakorlati megvalósítója
Aktív Energia Egyesület
Nagy Vivien
06703362173, info@cseresznyespajta.com
Minden táboroztatáshoz, programokhoz, étkezéshez, közlekedéshez kapcsolódó kérdés az
Egyesület munkatársától kérhető.
A Programok, utaztatás megvalósulása
Helyszín: Cseresznyés Pajta Rendezvényközpont, Étterem és Panzió (tulajdonos váltást
megelőzően Puszta Lovasudvar néven ismert)
11 héten keresztül a tábori turnusok programjai nagyjából hasonlóak lesznek, és ezek a
Cseresznyés Pajta, az Energiaház, a Gemenc és Csónakház területén fognak megvalósulni.
Heti program ismertetése
Hétfő: Cseresznyésben lesz a helyszín, délelőtt az ÖKOcsiga egyesület tart egy
bemutatkozós, ismerkedős foglalkozást, mely során megismerkednek a gyerekek egymással
és a kísérőkkel, délután pedig terápiás kutyusokkal jön a Csiga-Biga Mozgás és
Képességfejlesztő Alapítvány és előadást, foglalkozást tartanak.
Kedd: Cseresznyésben lesz a helyszín, a gyerekeket a Csengey D.K.K. dolgozói egy egész
napos kézműves foglalkozással szórakoztatják, a kész munkákat pedig hazavihetik.

Szerda: Minden szerdán az Energiaházban lesz a gyülekező, mert innen indulnak a gyerekek
a Csónakházba, ahol az ASE Kajak-Kenu szakosztály sportolóival fognak sárkányhajózni.
Délután
pedig
visszaérkeznek
az
Energiaházba,
ahol
megismerkednek
a
környezetvédelemmel, és a környezettudatos életmóddal.
Csütörtök: Energiaházban lesz a gyülekező, viszont délelőtt indulnak a gyerekek a Gemenci
erdőbe kirándulni és kisvasutazni. A gyerekeket az Energiaházba szállítjuk vissza.
Az első három héten a szerda és a csütörtök a nagy létszám miatt változik, és két
csoportra bontjuk a gyerekeket. A napok úgy fognak kinézni, hogy ha szerdán az A
csoport a Gemenci erdőben kezd, akkor a B csoport az Energiaházban és a
Csónakházban fog tartózkodni. Értelemszerűen csütörtökön az A csoport marad az
Energiaházban és a Csónakházban, B csoport pedig megy a Gemenci erdőbe.
Péntek: Cseresznyésben lesz a helyszín, és délelőtt az Ökocsiga egyesülettel túrázni fognak a
tábor körül, ismerkednek a természettel és az élővilággal, délután pedig táborzáró lesz, ahová
a szülők is kijöhetnek.
Szülői értekezletek, kérdések alapján kialakult GYIK:
1) Közlekedés
- tábor és a helyszín megközelítése erdei úton történik (földes út), ami egy sávos
- minden gyereket külön-külön kivinni nem túl szerencsés, így minden szülőt megkérünk,
hogy aki teheti, beszéljenek össze és 1 autóba minél több gyereket ültessenek be.
- ha valaki nem tudja megoldani a kijutást, akkor mikrobuszok indulnak a Csengey D.K.K.
parkolójából, 07:30 órától. Kérés esetén 07:00 órától is indulni fog egy kör.
Jelentkezni a buszokra: minden turnus előtti szerdáig lehet Nagy Viviennél, a
06703362173 vagy az info@cseresznyespajta.com
- Korábbi érkezés gyerekek részéről (7 órától érkezhetnek)
- Később is tudnak a gyerekekért jönni (5-6 óráig)
2) Négyszeri étkezés és a Glutén, laktóz és tejmentes étrend megoldott a tábor ideje alatt
o 8-8:30-ig reggeli
o 10-10:30-ig tízórai
o 12:12-30-ig ebéd
o 15:30-tól uzsonna
3) Tábori segítők:
- 10 gyerekenként 1 felügyelő, alapvetően pedagógusok, illetve 18 éven felüli önkéntes
segítőkből fog állni akik egészségügyi oktatásban is részesültek
Tisztelt Szülők !
A fentiekben a „táborozáshoz” szükséges legfontosabb információkat foglaltuk össze a
hatékony tájékoztatás érdekében és egyben kérjük továbbra is együttműködésüket a program
sikeres megvalósításában, megértésüket pedig az örvendetes és egyben kiugróan magas számú

érdeklődés illetve az igénylések változásai miatt esetenként kialakuló gyakorlati,
adminisztratív problémák kezelésében.

Tisztelettel
Paks Napközi Erzsébet-tábor szervezői

