TÁJÉKOZTATÓ
a 2022. évi Hegyvidéki Gyermek- és Ifjúsági Táborról
(Mátyás Tábor)
Tisztelt Hegyvidéki Szülők!
A Hegyvidéki Gyermek- és Ifjúsági Tábor (Mátyás Tábor) 2022-ben is nagy szeretettel várja a környék
táborozóit. A pezsgő városi forgatagtól alig pár percnyire kínálunk varázslatos, erdei környezetet a Normafa
szívében. Változatos programokkal, tematikus hetekkel és felejthetetlen hangulattal készülünk idén is a
vakációra. Tartsatok velünk, töltsétek a nyarat a főváros legszebb kerületében, Hegyvidéken!
Legfontosabb tudnivalók:
▪ Cím: 1125 Budapest, Mátyás király u. 53/b T: +36 1 376-6092 (a tábor ideje alatt hívható)
▪ Időpont: 2022. július 4 - augusztus 19. (7 hét) hétköznapokon 8:00-16:30-ig. A fenti időszakon
kívül ügyeletet nem áll módunkban biztosítani. (A tábornyitás előtti, ill. utáni időszakban a
gyermekek felügyeletét az iskolák látják el.)
▪ Résztvevők:
o A táborban csak olyan 6-14 éves kor közötti gyermek vehet részt, aki már legalább 1
tanévet eltöltött nappali rendszerű közoktatásban.
▪ Maximális férőhely: A tábor kapacitása turnusonként max. 95 fő.
▪ Jelentkezések elbírálásának menete:
o Az online jelentkezési felület megnyitásától az adott turnus jelentkezési határidejéig terjedő
időszakban (továbbiakban: jelentkezési időszak) kizárólag a Közép-Budai Tankerületi
Központ fenntartásához tartozó XII. kerületi intézménybe járó, ill. XII. kerületi
állandó lakóhellyel rendelkező gyermek (továbbiakban „kerületi gyermek”) jelentkezhet.
o Az előző pont alapján nem kerületinek számító gyermek (továbbiakban: „külsős gyermek”)
az adott turnus jelentkezési időszakában kizárólag várólistára tud jelentkezni.
o Amennyiben a jelentkezési határidő előtt az egy turnusra jelentkezők száma eléri a 95 főt,
úgy a továbbiakban az adott turnusra a kerületi gyermekek számára is csak a várólistára
való jelentkezés lesz elérhető.
o A várólistáról a fennmaradó helyek szabad függvényében lehet bekerülni az oda való
feliratkozás sorrendjében függetlenül attól, hogy a gyermek kerületi-e vagy külsős.
o A várólistáról való bekerülésről a jelentkezési időszakot követően kapnak az érintettek
értesítést.
▪ Szállítás: Találkozási, gyülekezési hely: Svábhegyi Jókai Mór Általános Iskola és Német
Nemzetiségi Általános Iskola (1125 Budapest, Diana u. 4.) előtti park. Mosdó használatára van
lehetőség
az
iskolában.
A
pedagógusok
mellett
közterület-felügyelők
segítik
a gyermekek balesetmentes közlekedését és a járványügyi szabályok betartását. A tábor területére a
szervezők által biztosított mikrobuszokkal szállítjuk a résztvevőket.
Buszok indulása a táborba: Első busz: 800; Utolsó busz: 840
Buszok indulása vissza az iskolához: Első busz: 1520; Utolsó busz: 1600
▪

Jelentkezés: A jelentkezési felület az alábbi honlapról érhető el:
www.hegyvideksport.hu/hegyvideki-matyas-tabor
A fenti weboldal a Mátyás tábor hivatalos honlapja. Naprakész információkért, a tábori részvételhez
szükséges dokumentumok eléréséért kérjük, 2022 májusától kövessék oldalunkat! A jelentkezési felület
megnyitásának pontos időpontjáról (várhatóan 2022 májusa) is innen lehet majd értesülni.
Jelentkezési határidők:
1. turnus:
2022. 06. 15.
2-3. turnus: 2022. 06. 30.
4-5. turnus: 2022. 07. 15.
6-7. turnus: 2022. 07. 30.

▪

Befizetés: A 2022-es Mátyás tábor befizetésére – amennyiben nem várólistára történik a jelentkezés –
kizárólag ONLINE BANKKÁRTYÁS fizetéssel lesz lehetőség a jelentkezési felület kitöltése
után. A befizetést követően a jelentkezés automatikusan érvényessé válik, melyet a
jelentkezéskor megadott elektronikus értesítési címre érkező email igazol majd. Várólistára
történő jelentkezés pozitív elbírálása esetén a táborba történő felvételről, ill. a befizetés menetéről és
a további tennivalókról a jelentkezési időszak lezárulta után kap email értesítést minden érintett.
Várólistás jelentkezés elfogadása esetén a befizetés csak átutalással lehetséges.

Táborvezetés/elérhetőségek:
▪ Táborvezető: Párkányi Zsuzsanna – ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola
▪ Adminisztrációs vezető: Lengyel Éva – Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft.
hivatalos honlap: www.hegyvideksport.hu/hegyvideki-matyas-tabor
▪ e-mail cím: matyastabor@hegyvideksport.hu
▪ telefonszám: +361/212 2945
Tábordíjak:
▪ Kerületi gyermek részére:
o 50%-os étkezési
kedvezménnyel:
o 100%-os étkezési
kedvezménnyel:
▪ Külsős gyermek részére:

10.750,- Ft/gyermek/turnus (hét)
7.500,- Ft/gyermek/turnus (hét)
4.250,- Ft/gyermek/turnus (hét)
19.500,- Ft/gyermek/turnus (hét)

A kedvezmények igénybevételének feltételeiről részletes leírás a „Jelentkezés menete” alpontnál
található. A kedvezmények utólagos érvényesítésére nincs lehetőség, az igénybevételhez szükséges
adatokat/dokumentumokat az online jelentkezés során szükséges megadni.
Jelentkezés menete:
▪ online jelentkezési felület: www.hegyvideksport.hu/hegyvideki-matyas-tabor
▪

Várólistára történő - külsős gyermek általi vagy már betelt turnusra történő – jelentkezés esetén a
Mátyás tábor hivatalos honlapján elérhető Google űrlapot kell kitölteni. Az űrlapon a jelentkezés
elbírálásához szükséges alapadatokat kell csak megadni. (Gyermek neve, születési helye és ideje,
lakóhelye, iskolájának neve, illetve törvényes képviselőjének neve, telefonszáma és e-mail címe.) A
további, tábori részvételhez szükséges adatokat a jelentkezés pozitív elbírálását követően szükséges
megadni.
o A várólistás jelentkezés elfogadásáról a jelentkező az adott turnus jelentkezési határidejének
leteltét követő 5 napon belül kap értesítést. Elfogadott jelentkezés esetén a tábor díját csak
átutalással lehet majd rendezni. Az átutalás részleteiről a jelentkezés elfogadását követően kap
a jelentkező tájékoztatást.

▪

A táborozás megkezdésekor, az első nap reggelén a résztvevő gyermek diákigazolványának
rendelkezésre kell állnia! A táborban való részvételi feltétel ellenőrzése végett ugyanis kollégáink azok
bemutatását kérhetik! (A diákigazolványról másolat nem készül!)

▪

Az online felületen a jelentkezéshez kötelezően megteendő nyilatkozatok:
o nyilatkozat a Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. Mátyás tábora során
alkalmazandó adatkezelési tájékoztató megismeréséről és annak tudomásul vételéről;
o nyilatkozat az ÁSZF (ezen belül a Házirend és a koronavírus-járványveszéllyel
összefüggő Házirend-kiegészítés) elfogadásáról;

o medencehasználatról szóló nyilatkozat – A szülőnek nyilatkozatot kell tennie arról, hogy
engedélyezi-e gyermeke számára a tábor során a medencehasználatot vagy sem. (A
jelentkezéskor történő elutasító nyilatkozattétel esetén később módosítható a nyilatkozat a
tájékoztató végén található nyilatkozatminta kitöltésével, melyet elektronikus úton, a
matyastabor@hegyvideksport.hu címre kell küldeni!)
o a szülőnek nyilatkozatot kell tennie arról, hogy a tábor során készülhet-e és a jelen
tájékoztató végén található nyilatkozatmintában meghatározott oldalakon
közzétételre kerülhet-e a gyermekéről tömegfelvételnek nem minősülő kép-, illetve
hangfelvétel (A jelentkezéskor történő elutasító nyilatkozattétel esetén később módosítható
a nyilatkozat a tájékoztató végén található nyilatkozatminta kitöltésével, melyet elektronikus
úton, a matyastabor@hegyvideksport.hu címre kell küldeni!)
▪

Online felületen opcionálisan megtehető nyilatkozatok:
o Speciális étrend igényléséről az online jelentkezéskor nyilatkozni szükséges, egy erre szolgáló
jelölőnégyzet bepipálásával, mely esetében kérjük azt is megjelölni, hogy milyen típusú étrendet
kíván a gyermek igénybe venni. Táplálékallergiás gyermek esetén emellett a jelentkezés során
kérjük feltölteni a szakorvos által javasolt diétára vonatkozó, részletes ajánlásokat
tartalmazó, a szakorvos által hitelesített dokumentumot vagy az orvosi szakvélemény
másolatának a szakorvos által javasolt diétára vonatkozó, részletes ajánlásokat
tartalmazó releváns részeit. Kérjük, ügyeljenek arra, hogy az orvosi szakvélemény ezt
meghaladó részeit kitakarni szíveskedjenek!
o Díjkedvezménnyel összefüggő egyéb dokumentumok/nyilatkozatok:
Az étkezési térítési díjkedvezményre jogosultságról az online jelentkezéskor nyilatkozni
szükséges, egy erre szolgáló jelölőnégyzet bepipálásával. Felhívjuk a figyelmet, hogy
díjkedvezményre csak a Közép-Budai Tankerületi Központ fenntartásához tartozó
XII. kerületi intézménybe járó vagy XII. kerületi állandó lakóhellyel rendelkező
tanulók jogosultak.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezmények nem vonhatók össze.
Az étkezési térítési díjkedvezmény típusai:
▪

50%-os kedvezményre jogosult a nagycsaládos táborozó. A szülőnek nyilatkozatot
kell tennie az online jelentkezési felületen egy erre szolgáló jelölőnégyzet bepipálásával,
hogy 3 vagy több gyermeke van-e, így jogosult-e a normatív támogatásra.

▪

50%-os kedvezményre jogosult a táplálékallergiás táborozó. E tekintetben a
szülőnek nyilatkozatot kell tennie az online jelentkezési felületen egy erre szolgáló
jelölőnégyzet bepipálásával, illetve a fentebbi pontokban rögzített orvosi
dokumentumot csatolnia kell.

▪

Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezményre (RGYK) jogosultság fennállása
esetében a szülőnek nyilatkozatot kell tennie az online jelentkezési felületen egy erre
szolgáló jelölőnégyzet bepipálásával, továbbá a határozatot a jelentkezési felületen
feltölteni szükséges.

▪

Az alábbi nyilatkozatokat a táborozás megkezdésekor, az első nap reggelén kell a gyülekezés helyszínén
leadni: (A nyilatkozatok e dokumentum végén is megtalálhatóak, de a jelentkezési felületről is
letölthetőek.)
o 4 napnál nem régebbi, a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről
szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendeletben kötelezően meghatározott adattartalmú
egészségügyi nyilatkozat
o 4 napnál nem régebbi koronavírus-járványveszéllyel összefüggő (COVID) nyilatkozat

▪ A táborozás megkezdésekor, az első nap reggelén a résztvevő gyermek diákigazolványának
rendelkezésre kell állnia! A táborban való részvételi feltétel ellenőrzése végett ugyanis kollégáink azok
bemutatását kérhetik! (A diákigazolványról másolat nem készül!)
Felhívjuk a tisztelt Szülők figyelmét, hogy amennyiben a gyermek nem töltött el legalább 1 évet
nappali rendszerű közoktatási intézményben, továbbá jelentkezés, befizetés, ill. kitöltött és aláírt
Egészségügyi – és COVID Nyilatkozat hiányában nem tudjuk gyermekét a táborban fogadni!
Kérjük a Szülőket, hogy a táborozás megkezdésének napján gyermekük a diákigazolványát hozza
magával!
Kérjük a Szülőket, hogy gyermekük a TAJ kártya másolatát hozza magával a táborba, azt tartsa
magánál felszerelése között!
Tábor lemondása:
▪

A tábor lemondására és így a befizetett díj visszaigénylésére kizárólag a választott turnus
jelentkezési időszakában van lehetőség. A jelentkezési időszak lezárulta után a tábor díját nem áll
módunkban visszatéríteni.

▪

lemondás folyamata: A lemondási igényt a matyastabor@hegyvideksport..hu email címre kell jelezni a
lemondani kívánt turnus(ok), a gyermek(ek) nevének, illetve születési dátumának megjelölésével. Az
emailnek az érintett turnus jelentkezési időszakának lezárultáig meg kell érkeznie a kijelölt email címre.
Érvényes lemondás esetén az érintett turnus(ok) díja arra a bankkártyára kerül visszatérítésre, melyről
a befizetés megtörtént.

▪

Elfogadott várólistás jelentkezés befizetése után lemondásra nincs lehetőség.

▪

Abban az esetben, ha nem a fentiek alapján történik a lemondás, a befizetett tábordíjat nem áll
módunkban visszatéríteni.

További információ:
▪ Felügyelet: A gyermekek kísérését és napi felügyeletét pedagógusok végzik. A pedagógusok beosztása
a mindenkori táborvezetés hatásköre. A napközis táborba ajánlott napi felszerelés: hátizsák, sapka,
időjárásnak megfelelő öltözet, fürdőruha, törölköző, kulacs. Kérjük, hogy a gyermekek
értéktárgyakat ne hozzanak a táborba (mobiltelefon, ékszer, iPad, pénz stb.), mert azokért
felelősséget nem tudunk vállalni.
▪ Kullancsveszély: Az uniós szabályozás nem teszi lehetővé a korábban szokásos központosított
kullancsirtást. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy nagy körültekintéssel ellenőrizzék minden este
táborozó gyermekeiket!
Budapest Hegyvidék, 2022. április 11.
Pokorni Zoltán
polgármester

A lakcím tekintetében irányadó jogszabályokról
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 342. §
„(1) Aki
a) hamis közokiratot készít, vagy közokirat tartalmát meghamisítja,
b) hamis, hamisított vagy más nevére szóló valódi közokiratot felhasznál,
c) közreműködik abban, hogy jog vagy kötelezettség létezésére, megváltozására vagy megszűnésére
vonatkozó valótlan adatot, tényt vagy nyilatkozatot foglaljanak közokiratba, bűntett miatt három évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő.”
Ugyanezen jogszabály 345. §
„Aki jog vagy kötelezettség létezésének, megváltozásának vagy megszűnésének bizonyítására hamis,
hamisított vagy valótlan tartalmú magánokiratot felhasznál, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő.”
Ugyanezen jogszabály 373. §
„(1) Aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart, és ezzel kárt okoz, csalást
követ el.
(2) a) A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, ha a csalás kisebb kárt okoz.”
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:152. § (2) bekezdés
„A szülők a saját háztartásukban kötelesek a gyermekük lakhatását biztosítani. A gyermek lakóhelye - ha a
bíróság vagy a gyámhatóság eltérően nem rendelkezik - a szülei lakása akkor is, ha a gyermek átmenetileg
máshol tartózkodik.”
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. §
„(2) A polgár lakóhelye: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés szempontjából
lakásnak tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy épületrész, amelyet a polgár
életvitelszerűen otthonául használ, továbbá – amennyiben más lakása nincs – megszáll.
(4) A polgár lakcím adata: bejelentett lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe (a továbbiakban
együtt: lakcím).”
Ugyanezen jogszabály 26. § (1) bekezdés
„A Magyarország területén élő, e törvény hatálya alá tartozó polgár [4. § (1) bekezdés] köteles beköltözés
vagy kiköltözés után három munkanapon belül lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címét
nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni (a továbbiakban együtt: lakcímbejelentés). ”
(5a) bekezdés
„Érvénytelen a bejelentett lakcímadat, ha a járási hivatal megállapította, hogy a polgár bejelentett lakcímadata
nem valós.”
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 34. § (3) bekezdése
„Ha a jegyző, illetve a járási hivatal a bejelentkezés elfogadása után állapítja meg, hogy a bejelentett lakcím
nem valós, megállapítja a lakcím érvénytelenségét és a döntés jogerőre emelkedését követően az érvénytelen
lakcímadatot a nyilvántartásban fiktív jelzéssel szerepelteti mindaddig, amíg a polgár a valós lakcímét be nem
jelenti.”
A személyes adatok kezelése tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az Európai Parlament és a Tanács
(EU) 2016/679 Rendeletének (GDPR) szabályai az irányadók.

Hegyvidéki Gyermek- és Ifjúsági Tábor
Egészségügyi Nyilatkozat 2022.*
a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM
rendeletben meghatározottak szerint

Alulírott, ....................................................................................................................................................................
(lakcím: .....................................................................................................................................................................;
telefonos elérhetőség: ...........................................................................................................................................),
büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermekem
(neve: ........................................................................................................................................................................;
születési ideje: ..........................................................................................................................................................;
lakcíme: ....................................................................................................................................................................;
anyja neve: ...............................................................................................................................................................)
nem észlelhetőek az alábbi tünetek:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Láz
Torokfájás
Hányás
Hasmenés
Bőrkiütés
Sárgaság
Egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyedés
Váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás, továbbá

a gyermek tetű- és rühmentes.
Budapest Hegyvidék, 2022. év ................................ hó ............. nap

…………………………………….….
Szülő, gondviselő aláírása

* A 12/1991. (V. 18.) NM rendelet alapján a táborozásban csak az vehet részt, aki arra egészségileg alkalmas. A gyermek szülője,
gondviselője a táborozást megelőző négy napon belül kiállított nyilatkozattal igazolja a táborozásban részt vevő gyermek megfelelő
egészségi állapotát a táborozás megkezdése előtt. Ezen nyilatkozatot legkésőbb a táborozás megkezdésekor a táborozás szervezőjének kell
átadni.

A Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. által alkalmazott szülői
NYILATKOZAT
a koronavírus járványveszéllyel összefüggésben

Alulírott ………………………………….………….. , mint…………..…………………………
nevű gyermek törvényes képviselője nyilatkozom, hogy
▪

megismertem és betartom a Tábor koronavírus járványveszély fennállása alatt alkalmazandó
Házirend-kiegészítésében foglaltakat,

▪

gyermekem testhőmérsékletének ellenőrzéséről minden reggel gondoskodom, és amennyiben
gyermekem lázas, vagy egyébként megbetegedés tüneteit észlelem rajta, felügyeletét a Táboron
kívül biztosítom,

▪

gyermekem, a vele közös háztartásban élők, továbbá a gyermekemmel napi kapcsolatba kerülő
személyek koronavírus fertőzöttsége nem igazolódott, közegészségügyi okból történt hatósági
intézkedés hatálya alatt nem állnak, koronavírus fertőzöttségre utaló tüneteket (pl. láz, köhögés,
nehézlégzés) nem mutatnak, és

▪

amennyiben a jövőben fenti pontban rögzített személyek fertőzöttségére utaló körülmény merül
fel, koronavírus fertőzöttségük igazolt lesz vagy közegészségügyi okból hatósági intézkedés
hatálya alá kerülnek, illetve tudomásomra jut, hogy gyermekem olyan személlyel került
kapcsolatba, akinek koronavírus fertőzöttsége felmerül, ennek tényét az intézményvezető
részére haladéktalanul bejelentem és gyermekem felügyeletét a Táboron kívül biztosítom.
Tudomásul veszem, hogy a fertőzöttség tényén vagy gyanúján kívül további információ
szolgáltatására nem vagyok köteles, bejelentésemben az érintett személyt megneveznem nem
kell.

Kelt: Budapest Hegyvidék, 2022. ……………………………..

………………………………………..
aláírás
Szülő, gondviselő

Hegyvidéki Gyermek- és Ifjúsági Tábor Nyilatkozat 2022.

Úszómedence használat

Alulírott, ..........................................................................................................................................................

nyilatkozom, hogy gyermekem
(neve: ..............................................................................................................................................................;

a Mátyás király úti nyári napközis táborban található 5 m x 10 m-es és 1,2 m mélységű medencét

használhatja

nem használhatja

(kérjük értelemszerűen a megfelelő választ aláhúzni)

Gyermekem úszás tudása:
………………………………………………………………………………………..…..
Budapest Hegyvidék, 2022. ………..

…………………………………….….
Szülő, gondviselő aláírása

Hegyvidéki Gyermek- és Ifjúsági Tábor
Hozzájáruló nyilatkozat
kép-, illetve hangfelvételek készítéséhez és közzétételéhez

Alulírott, ....................................................................................................................................................................

mint ....................................................................................... nevű gyermekem törvényes képviselője
ezúton hozzájárulok,

hogy a Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság), mint a Mátyás
tábor (a továbbiakban: tábor) szervezője a tábor során gyermekemről tömegfelvételnek nem
minősülő kép- és/vagy hangfelvételeket készítsen, és azokat a tábor népszerűsítése, a tábor
programjainak megismertetése céljából a www.hegyvideksport.hu honlapon a Társaság Facebook,
illetve
Instagram
oldalain
(www.facebook.com/hegyvidekisport
és
www.instagram.com/hegyvidekisport), ill. az önkormányzat honlapján (www.hegyvidek.hu)
közzétegye.
Kijelentem, hogy a Társaság a személyes adatok kezelésével kapcsolatban részemre részletes
tájékoztatást nyújtott, ennek keretében a Társaság által a www.hegyvideksport.hu honlapon a Társaság
Facebook,
illetve
Instagram
oldalain
(www.facebook.com/hegyvidekisport
és
www.instagram.com/hegyvidekisport), ill. az önkormányzat honlapján (www.hegyvidek.hu) közzétett
felvételekkel kapcsolatosan megvalósuló adatkezelés tárgyában kelt tájékoztatót megismertem.
Budapest Hegyvidék, 2022. ………..

…………………………………….….
Szülő, gondviselő aláírása

