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Tankerületi Igazgatók részére 
SZÉKHELYÜKÖN 
 
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Még ma is sok a gyermekek és időskorúak körében a közlekedési baleset!  A "KUKK-Nyitott szem" 
Egyesület fő tevékenysége, a közlekedésre nevelés, ill. annak segítése. E szolgáltatásunkat 
szeretnénk az Önök részére is felajánlani. 
 
Szívesen segítünk az "Életúton" programhoz kapcsolódva,  "Közlekedési napok", "Közlekedési 
hétvégék" megszervezésében. Ősszel indítjuk "Közlekedés-SULI" és tanárfelkészítő programunkat, 
stb. (Erről nyár végén részletesebben) 
 
 
I. 
Most "Közlekedési és szabadidős nyári táborainkra" szeretnénk figyelmüket ráirányítani. 
Tudjuk, hogy a szervezéssel a 24. órában vagyunk, mégis szíves figyelmükbe ajánljuk programjainkat, 
melyet az ország négy különböző részére - ZÁNKA, MÁTRAFÜRED, PATCA KATICA TANYA, 
SIÓFOK-SÓSTÓ -  hirdetünk meg ezúttal. 
 
A táborok időponjai: 
ZÁNKA: 
A tábor tervezett turnusai 2015-ben a következők: 

1. június 15-19. (5 éjszaka) 
2. június 22-27. (5 éjszaka) 
3. június 29-július 03. (5 éjszaka) 
4. július 06-10. (5 éjszaka) 

(15-20 fős csoportokba szerveződéssel, 
azonos neműek részére 10 fős szobákkal) 

A turnusok hétfőtől - szombatig tartanak ( 6 nap). 
Hétfőn délelőtt beérkezés, szálláselfoglalás. 
Az első étkezés a hétfői ebéd.  
Szombaton délelőtt 10:00 órától (reggeli után) lehet elhagyni a 
tábor területét. 
Utazás önállóan. 

 
MÁTRAFÜRED: 
A tábor tervezett turnusai 2015-ben a következők: 
1. turnus: július 13-18. 
2. turnus:  július 20-25. 
3. turnus:  augusztus 03-08. 
4. turnus:  augusztus 24-29.  
(4-5 fős csoportokba szerveződéssel) 

A turnusok hétfőtől - szombatig tartanak ( 6 nap, 5 éjszaka). 
Hétfőn délelőtt beérkezés, szálláselfoglalás. 
Az első étkezés a hétfői ebéd.  
Szombaton délelőtt 10:00 órától (reggeli után) lehet elhagyni a 
tábor területét. Utazás egyénileg. 

 
PATCA: 
A tábor tervezett turnusai 2015-ben a következők: 
1. turnus: július 27-augusztus 01. 
(4-5 fős csoportokba szerveződéssel) 

A turnusok hétfőtől - szombatig tartanak ( 6 nap, 5 éjszaka). 
Hétfőn délelőtt beérkezés, szálláselfoglalás. 
Az első étkezés a hétfői ebéd.  
Szombaton délelőtt 10:00 órától (reggeli után) lehet elhagyni a tábor 
területét. Utazás önállóan. 

 
SIÓFOK-SÓSTÓ: 
A tábor tervezett turnusai 2015-ben a következők: 
1. turnus:  augusztus 10-16. 
2. turnus:  augusztus 17-23. 

A turnusok hétfőtől - vasárnapig tartanak (7 nap). 
Hétfőnként 9:00 órakor indulnak a buszok Budapestről, az 
óbudai TVE pálya mellől 1037 Budapest, Kalap utca 1. 
Az első étkezés a hétfői ebéd.  
Vasárnap kb. délelőtt 10:00 órakor (reggeli után) indulnak 
vissza a buszok a sóstói tábor területéről. 

 
Célszerű a csoportokat maximum 2 évfolyamból összeállítani, azaz 5-6, vagy 7-8. évfolyamosok. 15 
személyenként, 1 fő kísérő tanárt/szülőt kérünk, akinek az ellátása díjmentes. 
 
A rendezvények közelsége miatt, - szíves engedelmükkel - néhány Intézményvezetőt közvetlenül is 
megkeresünk tájékoztató/meghívó levelünkkel. Kérem szíveskedjenek támogatni, hogy táborainkba, 
azok a diákok és kísérő tanáraik, - akik eddig még nem jelentkeztek máshová a megjelölt 
időpontokban, - csatlakozhassanak. 
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II.  
Elsősorban a táboraink iránt megfelelő érdeklődést tanúsító intézményeket szeretnénk segíteni a 
soron következő tanévek során "Közlekedés-SULI" programunkkal. A körzet vállalkozóinak anyagi 
támogatása mellett - szeretnénk ezt díjmentesen, folyamatosan végezni. Az évközi, majd jövő nyári 
szervező és lebonyolító munkába tervezzük „Önkéntesek”, ill. „Iskolai Közösségi Szolgálatok” 
bevonását. 
 

• Az érintettek részére hirdetjük meg a Mátrafüredi táborban vagy Patcán, az augusztus 24-29. 
közötti programot. Kérjük erre is szíveskedjenek jelentkezéseiket megküldeni. (Ahová 
nagyobb érdeklődés mutatkozik oda szervezzük!!!!) 

 
Terveink között szerepel olyan „Pedagógus-klub” indítása – elsőként Budapesten,- ill. akkreditált 
„Közlekedési referens” tanárképző program bevezetése, - főleg technika tanárok részére,- mellyel 
tovább segíthetjük az intézmények, ill. pedagógusaik még jobb felkészülését a 2015-2016-os, ill. 
későbbi tanévekre, az iskolákban folyó közlekedésre nevelés magasabb szintű megvalósítására. 
 
Mindezzel szeretnénk tehermentesíteni Önöket, a területi, a kerületi ill. fővárosi 
Rendőrkapitányságokat, s társszervezeteiket. Reméljük kezdeményezésünk méltó fogadtatásra talál 
Önök ill. az Önkormányzatok körében is. A KLIKK már biztosított bennünket támogatásáról. (levelük 
mellékelve) 
 
 
Kérem, amennyiben idejük engedi, látogassanak el nyár táborainkba.  
 
Mellékelten küldöm felhívásunkat, melyet kérem szíveskedjenek tovább küldeni az Intézmény 
vezetőknek, hogy ők megismertethesséki a felső tagozatos osztályfőnökökkel, napközis nevelőkkel, 
technika tanárokkal. Szívesen várjuk irányításukkal a táborainkba érkező, 15 fős csoportjaikat. 
 
Kérjük, hogy részvételi szándékaikat, - a jelentkezési lapok megküldésével, - legkésőbb június 
08-ig szíveskedjenek jelezni. Ha bármiben segíthetek, kérem hívjanak vagy írjanak. Nemleges 
esetben is kérem szíves visszajelzésüket. 
 
 
Tisztelettel és köszönettel: 
 
 
Aggod Mihály 
közlekedéspedagógus 
egyesületi elnök 
06-70/604-6167 
Az Egyesületet bejegyző bírósági végzés száma: 10.Pk.60.161/2009/6 
Nyilvántartási szám: 3121 
1043 Budapest, Nyár u. 21. 
www.utankepzes.hu 
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KÖZLEKEDÉSI NYÁRI TÁBOR 
Jelentkezési lap 2015. 
/ Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni! / 
 
 
A tábor helye/ideje:  

_______________________________________________________________ 
A táborozó neve:  

_______________________________________________________________ 
Születési helye, ideje: 

_______________________________________________________________ 
Lakcíme:  

_______________________________________________________________ 
Diákigazolvány száma:      TAJ-száma: 

________________________   _______________________ 
Anyja neve: 

_______________________________________________________________ 
Kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe: 
___________________________________________________________________________________ 
A gyermek az alábbi személyeknek adható ki: 
___________________________________________________________________________________ 
A gyermek póló mérete: 

… 116  128  140  152  ….. 
(A megfelelő méretet kérjük bekarikázni!) 
 
Fontosabb információk a gyermekről: 
Szed-e rendszeresen gyógyszert?    igen    nem  
 
Ha igen, a gyógyszer neve:  ____________________  Adagolása:  ________________________ 
 
Gyógyszerallergia:  __________________   Egyéb allergia:   _________________ 
 
Érzékenység valami iránt: _______________________________________________________________ 
 
Különleges étrend:  

vegetáriánus   tej érzékeny  liszt érzékeny  
egyéb:______________________________________________________________________________ 
 
Egyéb információ a gyermekről: 
____________________________________________________________________________________ 
 
Nyilatkozom, hogy a feltüntetett adatok a valóságnak mindenben megfelelnek. Kijelentem, hogy gyermekem 
biztonságosan kerékpározik. 
 
Tudomásul veszem, hogy a gyermek jelentkezésének elfogadásához az alábbiak szükségesek: 
• helyesen kitöltött jelentkezési lap, aláírt szülői nyilatkozattal, 
• a táborozás teljes összegének befizetése. 
• a tábor első napján, 7 napnál nem régebbi orvosi igazolással bizonyítom, hogy a gyermek a táborozásnak 
megfelelő egészségügyi állapotban van, azaz közösségbe engedhető. (A Szervező ezen orvosi igazolás 
hiányában a táborban történő részvételt megtagadhatja.) 
 
A tábor részvételi díja :  49.000.- Ft, (szállás, étkezés, közlekedési programok díja) 
Ebből előleg:   19.000.- Ft, mely a jelentkezés visszaigazolását követően fizetendő. 
 
A tábor feltételeit elfogadom, 2015. június 15-ig a részvételi díj 100%-át befizetem. Jelen dokumentum 2. vagy 
hátoldalán szereplő Megállapodást, e jelentkezési lap aláírásával elfogadom. Egyúttal kijelentem, hogy minden 
szükséges információt átadtam beíratott gyermekemről. 
 
 
…………………………., 2015. ............................ 
 
Szülő/gondviselő aláírása: 

.........................................................
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Megállapodás 
 
A megállapodás létre jött, egyrészt a fent megnevezett tábor turnust szervező „KUKK-Nyitott szem” Egyesület, 
mint Szervező, másrészt az 1. oldalon megnevezett szülő (gyermek törvényes képviselője) továbbiakban,mint 
Szülő között az alulírott napon és helyen az alábbi tárgyban és feltételekkel.  
 
1. 
A Szerződő felek rögzítik, hogy a Szervező a fent megjelölt időszakban részvételi lehetőséget biztosít a megjelölt 
kiskorú (10-15 éves) gyermek számára a "Közlekedési tábor" elnevezésű programban. A részvétel feltétele, hogy 
a turnus díja befizetésre kerüljön a Szervező pénztárába vagy bankszámlájára, továbbá, hogy a Szülő jelen 
megállapodásban foglaltakat maradéktalanul elfogadja, melyet a jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával 
tanúsít. 
2. 
A Szerződő felek rögzítik, hogy a „tábor” intenzív egy hetes (hétfőtől - szombatig) turnusban zajlik, a Felhívásban 
rögzített időtartamban, és napi program szerint. 

• A turnus díja folyamatos gyerek felügyeletet, napi háromszori étkezést (reggeli, ebéd, vacsora), valamint 
délelőtti, délutáni programokat, és néhány fakultatív programot/kirándulást tartalmaz. 

• A Szerződő felek rögzítik, hogy a Szülő hétfőn délelőtt 09 óráig terjedő időszakban a gyermeket a tábor 
képviselőjének átadja. és a tábor szombati programidejének befejezésekor, 09 óra után átveszi. 
Amennyiben a gyermek átvétele 12 óráig a Szülő hibájából, 12 óra utánra tolódik, úgy a további 
rendkívüli gyermekfelügyelet díját (5 000 Ft / óra) a Szülő helyben köteles megfizetni. 

3. 
A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a gyermekek felügyeletével és foglalkoztatásával kapcsolatosan 
általa biztosított személyek közül legalább 2 fő turnusonként közlekedésre nevelési / tanári / oktatói képesítéssel 
rendelkezik. 
4. 
A Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a tábor ideje alatt a gyermek megbetegszik, abban az esetben a 
tábor képviselője köteles a Szülőt/gondviselőt, a gyermek állapotáról haladéktalanul értesíteni. Ha a gyermek 
emiatt kénytelen a tábor területét elhagyni, teljes meggyógyulásáig - melyet orvos igazol – ismét nem hozható 
vissza ebbe a közösségbe. 
5. 
A Szervező a gyermek felügyeletéért teljes körű felelősséget vállal, amely nem terjed ki a gyermek által a táborba 
magával hozott eszközökre (például kerékpár, mobiltelefon, zenelejátszó, fényképezőgép, stb.) illetve 
ruházatának koszolódására, megsérülésére.  
A Szerződő felek rögzítik, hogy a tábor ideje alatt mind a gyermek, mind a Szülő köteles betartani a jelen 
megállapodásban foglalt feltételeket, mind pedig a helyszín házirendjét, továbbá a megbízott oktatók irányítását 
elfogadni . 
6. 
A Szervező lehetőséget biztosít a Szülő számára, hogy a gyermek részvételi szándékát módosítsa, a táborban 
történő részvételt lemondja, de tudomásul veszi, hogy a tábor díjának visszafizetésére nincs lehetőség. 
Amennyiben a jelentkező maga helyett be tud szervezni egy másik, addig még nem jelentkezett táborozót, és ezt 
mindketten visszaigazolják, annak nevére az összeg átírható. Ebben az esetben az ügyintézés díjmentes. 
Amennyiben a gyermek betegsége miatt nem tudja megkezdeni a táborozást, a Szervező lehetőséget nyújthat a 
tárgyévben, - akár más helyszínen is - egy későbbi turnusban való részvételre, amennyiben annak telítettsége azt 
lehetővé teszi.  
A Szülő kérésére, egyéb okból történő turnus módosítás, csak külön egyeztetés alapján lehetséges, 10.000.- Ft 
ügyintézési díj felszámítása mellett. 
A turnus meghiúsulása esetén a Szervező lehetőséget kínálhat fel egy későbbi turnusban történő részvételre, 
amely lehetőséget a Szülő nem köteles elfogadni. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a tábor programot (kevés 
jelentkező vagy más ok miatt) lemondja. Ebben az esetben a meghiúsult tábor teljes részvételi díja megilleti a 
Szülőt. 
A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy lemondásként, módosításként kizárólag írásos értesítést fogadnak 
el.  
7. 
A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást kizárólag abban az esetben tekintik 
érvényesnek, ha a Szülő a tábor részvételi díját az aláíráskor készpénzben, bankkártyával vagy banki átutalással 
a Szervező pénztárába befizeti vagy számlájára átutalja. 
8. 
A Szerződő felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 
……………………………., 2015, ................................................ 
 
 
 
----------------------------------------     ---------------------------------------- 
Szülő        KUKK-Nyitott szem egyesület 


