
OSOBNÉ ÚDAJE  | Személyi adatok

• Meno dieťaťa | Gyermek neve: 
• Dátum narodenia (rok/mesiac/deň) | Születési idő (év/hó/nap):

• Číslo Európskeho preukazu o zdravotnom poistení | EU-s egészségbiztosítási kártya száma:

       
• Miesto narodenia | Születési hely:      
• Meno matky | Anyja neve:

• Názov ošetrujúceho centra / nemocnice, odkiaľ dieťa prihlásili | Gondozó központ neve:

KONTAKTY | Elérhetőség
• Bydlisko | Lakcím
 Krajina | Ország:                               Mesto | Város:                        PSČ | Irányítószám:  
 Ulica | Út/Utca:                              Číslo domu | Házszám:  Posch./dvere | Emelet/ajtó:  
• E-mailová adresa Bátor Tábor cez túto adresu bude komunikovať s rodinou počas tábora. | E-mail cím
   E-mail:
• Telefónne čísla | Telefonszámok
 Mobil dieťaťa | Gyerek mobil:   Domáce | Otthoni:   
 Meno matky | Anya neve:  
 Telefón na matku  | Anya telefonszáma:
 Meno otca | Apa neve:
 Telefón na otca | Apa telefonszáma:
 Meno tretej osoby, ktorej môžeme volať v súrnom prípade (ak sa nemôžeme spojiť s rodičom alebo vychovávateľom)  
 Sürgősség esetén hívható személy neve (ha a szülővagy nevelő nem elérhető):
 Tel. č. tretej osoby, ktorej môžeme volať v súrnom prípade  
 Sürgősség esetén hívható személy telefonszáma:
 Veľkosť trička dieťaťa | A gyermek pólómérete: 

ZDRAVOTNÍCKE OTÁZKY  | Egészségügyi kérdések
• Alergia na jedlo alebo iná (napr. na bodnutie hmyzom) | Étel, vagy egyéb allergia (pl. rovarcsípés): 

• Špeciálna diéta* | Speciális diéta:
*V našom tábore vieme zabezpečiť diétu bez mliečnych bielkovín a laktózy, bezlepkovú, vegetariánsku diétu, resp. diétu pre diabetikov.
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BÁTOR TÁBOR
PRIHLÁŠKA | JELENTKEZÉSI LAP

MEDZINÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ TURNUS (vyplní rodič/ vychovávateľ)



• Je dieťa alergické na liek? Ak áno, na aké lieky? | Van-e a gyermeknek gyógyszer allergiája?  
Ha igen, mely gyógyszerekre?

• Priebežne užívané lieky a ich dávkovanie (aj doplnky výživy) 
 Állandó gyógyszerek és adagolásuk (táplálék kiegészítők is)

POZOR!!! Prosíme Vás, aby si dieťa nevyhnutne zobralo so sebou všetky svoje lieky, potrebné na dobu jeho pobytu v tábore, 
ktoré ste uviedli v tejto tabuľke, ďalej prosíme, aby ich po príchode do tábora odovzdalo niekomu zo zdravotníckeho perso-
nálu!

Aké infekčné choroby prekonalo Vaše dieťa v minulosti? (označte) 
Milyen gyermekkori fertőző betegségeket esett át korábban gyermeke? (jelölje be)
• mumps | mumpsz
• osýpky | kanyaró
• rubeola | rózsahimlő
• ovčie kiahne | bárányhimlő
• iné | egyéb:

Dostalo Vaše dieťa povinné očkovania?  | Megkapta-e gyermeke a kötelező védőoltásokat? IGEN/NEM  ÁNO / NIE         
Ak nie, prečo? | Ha nem, miért nem?

Kedy Vaše dieťa bolo naposledy očkované nasledujúcimi očkovacími látkami: | Mikor kapta gyermeke az utolsó védőoltást az alábbiak 
közül:          
MMR (osýpky, mumps, rubeola) | (kanyaró, mumpsz, rózsahimlő)
DTP (diftéria, tetanus, čierny kašeľ) | (diphteria, tetanusz, szamárköhögés)
DT (diftéria, tetanus)  | (diphteria, tetanusz)           

Proti akým ďalším ochoreniam bolo Vaše dieťa očkované? (vymenujte) |  Milyen egyéb védőoltásokat kapott gyermeke? (sorolja föl) 
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Názov lieku | Gyógyszer neve

BÁTOR TÁBOR
PRIHLÁŠKA | JELENTKEZÉSI LAP

MEDZINÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ TURNUS (vyplní rodič/ vychovávateľ)



Je potrebná pomoc pri týchto činnostiach? (Umývanie si zubov/obliekanie sa/kúpanie sa; Stravovanie; WC atď.)

Používa / potrebuje Vaše dieťa akúkoľvek špeciálnu pomôcku pri každodenných činnostiach (vozík, palicu, korzet, zdvihák ... 
atď.):

Stalo sa, že dieťa využilo pomoc psychológa alebo psychiatrickú starostlivosť? (hodiace sa podčiarknite!)
• Áno, lekár predpísal psychiatrický prípravok pre dieťa. Dôvod a typ lieku:   
• Áno, počas nemocničnej liečby sa mu venoval psychológ. Dôvod:  
• Áno, chodí na individuálnu/rodinnú terapiu. Dôvod:  
• Ešte sa to nestalo.  
• Iné:

Stala sa v poslednom období akákoľvek závažná zmena v živote rodiny? Podčiarknite v nasledujúcom zozname:
• rozvod  
• sťahovanie   
• prestup do inej školy/škôlky  
• ťažká choroba blízkeho / osoby dôležitej pre dieťa  
• smrť blízkeho / osoby dôležitej pre dieťa  
• narodil sa mu súrodenec / do rodinného domova sa nasťahoval nový člen (napr. partner/partnerka) rodiny  
• dlhší nemocničný pobyt / izolácia od bežného prostredia  
• nestala sa v poslednom období žiadna závažná zmena v živote rodiny   
• Ak áno, vysvetlite, prosím, niekoľkými slovami:   

Sú akékoľvek informácie o dieťati, ktoré sú dôležité z hľadiska pobytu v tábore a o ktoré sa chcete s nami podeliť? Ako sa 
správa v spoločnosti iných detí? Ako pristupuje k dospelým a k pravidlám? Ako mu môžeme pomôcť upokojiť sa, ak ho niečo 
rozhnevá?

Pozor!!! Ak sa Vaše dieťa počas posledného  mesiaca pred príchodom do tábora stretlo s dieťaťom, ktoré malo ovčie kiahne, 
nevyhnutne o tom informujte našu kontaktnú osobu v nemocnici ešte pred začiatkom tábora! 

               Dátum,     Podpis | Aláírás

Po vyplnení prosíme tlačivo čím skôr poslať našej kontaktnej osobe v nemocnici. (Meno Vašej kontaktnej osoby a kontakty 
na ňu sú v priloženom liste pre rodičov.) 
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BÁTOR TÁBOR
PRIHLÁŠKA | JELENTKEZÉSI LAP

MEDZINÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ TURNUS (vyplní rodič/ vychovávateľ)



DOHODA S RODIČMI

Uzatvorená medzi stranami: 
– rodičom / opatrovníkom / zákonným zástupcom dieťaťa menom: 
 
Adresa:  
Rodné meno rodiča:  
  

ako osobou vykonávajúcou rodičovský dozor (ďalej Rodič)   
a nadáciou Bátor Tábor (ďalej Organizátor)  
registračné číslo: 8659; kontaktná adresa: 1135 Budapest, Reitter F. u 46-48; ako organizátorom (ďalej ako Organi-
zátor)

pri príležitosti zorganizovania medzinárodného tábora zážitkovej terapie v maďarskom v meste Hatvan v areáli Bátor 
Tábor, ktorého sa vyššie menované dieťa môže zúčastniť.

Rodič súhlasí s tým, aby sa jeho dieťa zúčastnilo tábora zážitkovej terapie Bátor Tábor (3000 Hatvan, Delelő út, Ma-
ďarsko), usporiadaného Organizátorom v čase odo dňa                                   do dňa                                     a to bez 
zaplatenia účastníckeho poplatku. 

Rodič povoľuje svojmu dieťaťu, aby sa zúčastnilo všetkých aktivít, organizovaných v rámci programu a v areáli Bátor 
Tábora (jazda na koni, lukostreľba, veslovanie, rybárstvo, lanové dráhy, hudba, tanec, remeselníctvo, divadelníctvo, 
foto, objavovanie prírody, šport) za dodržiavania bezpečnostných predpisov.

Rodič zabezpečí, aby Organizátorom požadované všetky potrebné dokumenty (viď informačný list pre rodičov) boli 
včas zaslané. Rodič prehlasuje, že údaje, ktoré uviedol vo formulároch a ktoré sa vzťahujú na zdravotný a psychický 
stav jeho dieťaťa sú pravdivé a obsahujú všetky okolnosti a informácie, znalosť ktorých je nevyhnutne potrebná k ná-
ležitej starostlivosti o dieťa v tábore.

Rodič berie na vedomie, že Organizátor nezodpovedá za jeho dieťa, kým sa dieťa neodovzdá pracovníkom, zamest-
nancom a poverencom (sprevádzajúcim osobám – dobrovoľníkom) Organizátora, a zodpovednosť Organizátora za 
jeho dieťa zaniká, keď pracovníci, zamestnanci, resp. poverenci (sprevádzajúce osoby – dobrovoľníci) Organizátora 
odovzdajú dieťa Rodičovi, alebo ním poverenej a splnomocnenej osobe.   

Rodič súhlasí s tým, aby v prípade, ktorý je urgentný zo zdravotného a/alebo psychického hľadiska, Organizátor  v 
súlade s účinnými lekárskymi pravidlami previezol jeho dieťa z tábora do vhodného zdravotníckeho zariadenia za 
účelom ďalšej lekárskej starostlivosti, a to aj napriek vôli dieťaťa, ak podľa rozhodnutia vedúceho lekára tábora je to 
nevyhnutné. V prípade, že v zdravotnom stave ktoréhokoľvek účastníka tábora dôjde k zmene, zástupca Organizátora 
bude o nej neodkladne informovať ošetrujúceho lekára a Rodiča.  

Rodič berie na vedomie, že ak Organizátor počas pobytu dieťaťa v tábore zistí také príznaky v psychickom, telesnom 
alebo duševnom stave dieťaťa, ktoré odôvodňujú prípadné obavy, alebo ktoré musí povinne nahlásiť v zmysle platné-
ho zákona o ochrane dieťaťa, tieto Organizátor písomne oznámi po skončení pobytu kontaktnej osobe v nemocnici 
a/ alebo ošetrujúcemu lekárovi, resp. príslušnej službe na ochranu detí. 
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DOHODA S RODIČMI

UPOZORNENIE! TOTO TLAČIVO PROSÍME PO VYPLNENÍ A PODPÍSANÍ POSLAŤ SPÄŤ NAŠEJ 
KONTAKTNEJ OSOBE V NEMOCNICI. (Jej meno a kontakt na ňu nájdete v liste pre rodičov.)



Rodič dáva / nedáva súhlas k tomu,   
(HODIACE SA PODČIARKNITE*)    

aby organizátor alebo ním poverená osoba vyhotovili videonahrávky a fotografie o jeho dieťati alebo urobili rozhovor 
s dieťaťom v súvislosti s Bátor Táborom.                                       

Aby organizátor alebo ním poverená tretia strana tieto použili v informačných materiáloch Bátor Tábora alebo Serious 
Fun Children’s Network alebo ich uverejnili v médiách alebo vo svojich interných kanáloch uverejnením citátov, člán-
kov alebo krátkych filmových ukážok.    

Rodič zabezpečí pre svoje dieťa do tábora potrebné vhodné oblečenie, jeho priebežne užívané lieky a všetky potrebné 
dokumenty, vrátane platného cestovného pasu alebo občianskeho preukazu a Európskeho preukazu zdravotného 
poistenia. 

Rodič sa zaväzuje dodržať požiadavku Organizátora, aby sa do batožiny dieťaťa dostali len veci nevyhnutné počas po-
bytu v tábore (viď informačný list pre rodičov), a cenné veci a predmety ohrozujúce telesné zdravie účastníkov tábora 
svojmu dieťaťu nezverí. Rodič a dieťa berú na vedomie pravidlá zakotvené v Kódexe odvážnych (viď informačný list 
pre rodičov), berú ďalej na vedomie, že za škody a úrazy, vyplývajúce z ich nedodržania, Organizátor nezodpovedá.  

Podpísaním tejto zmluvy Rodič dáva súhlas k tomu, aby sa Organizátor oboznámil s poskytnutými zdravotnými a 
osobnými údajmi týkajúcimi sa jeho dieťaťa. Organizátor prehlasuje, že získavanie, spracovanie a použitie osobných 
údajov sa deje na základe príslušných právnych predpisov a výlučne len za účelom organizovania detí. Evidenčné 
identifikačné číslo databázy detí, ktorú Nadácia Bátor Tábor prihlásila a prevádzkuje v zmysle zákona o ochrane úda-
jov: 02240-0001. Rodič bol informovaný o ochrane údajov a tieto skutočnosti akceptuje.  

Podpisovatelia dohody konštatujú, že sporné otázky a nedorozumenia, ktoré medzi nimi prípadne vzniknú, podľa 
možnosti chcú vysporiadať mimosúdnou cestou.  

Účastníci dohody prehlasujú, že táto zmluva je vyjadrením ich vôle a zámeru. 

*Ak nič nepodčiarknete, budeme to pokladať za súhlas.

 
 
 
Dátum,                                 

                     Organizátor    Rodič 
             Nadácia Bátor Tábor
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UPOZORNENIE! TOTO TLAČIVO PROSÍME PO VYPLNENÍ A PODPÍSANÍ POSLAŤ SPÄŤ NAŠEJ 
KONTAKTNEJ OSOBE V NEMOCNICI. (Jej meno a kontakt na ňu nájdete v liste pre rodičov.)
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KÓDEX ODVÁŽNYCH

Dátum:

Dieťa, účastník tábora Rodič, opatrovník

Cíť sa dobre! A pomôž, aby sa aj ostatní cítili dobre!
Ty si jednou z najväčších hodnôt v Bátor Tábore! Dávaj pozor na ostatných (na deti a dobrovoľníkov - Cimborov), na 
ich telesné aj duševné zdravie! V tábore sa nesmiete biť, neslušne sa rozprávať s ostatnými, ohrozovať alebo ponižo-
vať iných! Nepodpichuj, radšej sa priateľ!

1

Obliekaj sa pohodlne a nie vyzývavo!
Dbaj o to, aby Tvoje oblečenie nebolo v rozpore s dobrým vkusom ostatných! Neber so sebou kusy ob-
lečenia, na ktorých sú škaredé výrazy alebo nápisy či obrazy, ktoré môžu urážať iných! Aj napriek letnej 
horúčave nechaj doma šaty, ktoré sú príliš krátke alebo príliš veľa z Teba odhalia! 

4
Spolu nám je lepšie
V Bátor Tábore musíme vždy o každom vedieť, kde práve je – to samozrejme platí aj o Tebe. K tomu, aby sme sa všetci 
cítili v bezpečí, toto pravidlo musíš nevyhnutne dodržiavať, nech je s Tebou vždy aj jeden Cimbora! Počas pobytu v tábore 
nesmieš opustiť areál tábora.

5

Prežívaj zážitky!
V tábore nemožno používať telefón a rôzne elektronické zariadenia, preto Ťa prosíme, nechaj ich doma! Ale mož-
no sa rozprávať s ostatnými, písať a posielať listy táborovou poštou a veľa sa usmievať a smiať! Ver, že aj Ty budeš 
mať väčší zážitok z programov, ak vonkajší svet necháš vonku. 

7

Prijmime jeden druhého!
Do tábora prichádzajú rôzne deti a z rôzni dospelí z rôznych miest, je dôležité, aby sme prijali jeden druhého takým, aký je – 
zvonka i zvnútra. Správaj sa k ostatným tak, ako chceš, aby sa oni správali k Tebe! To je také jednoduché.6

Dbaj o veci vo svojom okolí!
Nesmieš poškodiť majetok iných, ani majetok tábora, ani ostatných jeho účastníkov.2

Poriadok je dobrá vec
Udržiavaj čistotu a poriadok vo svojom okolí, okúp sa každý deň, umy si zuby a užívaj svoje lieky!3

Čisto a triezvo! Povedz NIE na zlozvyky!
V areáli tábora je počas celého pobytu zakázané fajčiť a konzumovať alkohol! 8

Milý nastávajúci účastník  tábora!
Toto je zmluva medzi Bátor Táborom a Tebou, účastníkom tábora. Prosíme Teba a tvojich rodinných príslušníkov, aby ste si ju prečítali a 
porozprávali sa o nej ešte pred tvojím príchodom do tábora. Cieľom Bátor Tábora je, aby ste sa Ty a tvoji spoločníci cítili
dobre, aby ste u nás strávili tých niekoľko dní v bezpečí.

Ak Bátor Tábor zistí, že nedodržuješ pravidlá, môžu nasledovať nasledujúce kroky:
• Tvoj Cimbora sa s tebou najprv porozpráva, v čom môže byť problém, ako by ste mohli situáciu, problém zmeniť.
• Ak sa situácia nezmení, pri jej riešení môže pomôcť aj jeden člen vedenia (pedagóg alebo psychológ).
• Ak tvoje správanie priamo ohrozuje iného alebo Teba samého, vedenie tábora Ťa môže poslať z tábora domov.

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ



• 4 veci, ktoré ma najlepšie charakterizujú:

1     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sprevádzajúcemu vedúcemu v súvislosti s cestovaním  
odkazujem, že

Dobrovoľníkom v tábore odkazujem, že 

• Svoj voľný čas trávim takto:

• Moji najobľúbenejší speváci/kapely:

• Stáva sa, že sa bojím

Bol/-a si už niekedy v tomto tábore?          Áno /  Nie

Ak by som mohol/mohla mať tri želania spojené s táborom: 

1     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

• Moje najobľúbenejšie rozprávky/filmy:
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Cimborovia Ťa už veľmi čakajú, a radi by Ťa spoznali čo najlepšie. 
Preto Ťa prosíme, aby si nám povedal/-a niekoľko vecí o sebe.

• Priezvisko: ..................................................................................... Meno:  ...............................................................  

• Doma ma volajú:   ...................................................................

• Dátum narodenia:   .................................................................

•Meniny:  ............................................................................................

LIST MÔJMU
VEDÚCEMU (CIMBOROVI)
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Toto je miesto pre Tvoje odkazy!  
Ak by si nám chcel/-a hocičo nakresliť, odkázať o tábore, sprav to tu!  

Budeme sa tomu veľmi tešiť!
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