
SZÜLŐI JELENTKEZÉSI CSOMAG
NYÁRI TÁBOR

KEDVES SZÜLŐK!
Nagyon örülünk, hogy eljutott Önökhöz a Bátor Tábor Alapítvány híre! 
Mi is várhat gyermekükre nálunk? Hadd idézzük egy korábbi táboro-
zónk édesanyjának sorait:

„Hihetetlen infrastruktúra, fantasztikus környezet, cimborák, szerve-
zettség. Elképesztő figyelemmel fordulnak minden egyes gyermek 
felé, gondoskodnak testi, lelki és szellemi egyensúlyukról. Elfogadás-
sal vonják be őket a programokba, motiválnak, bátorítanak. Annak, 
aki még soha nem járt itt: elképzelhetetlenül gazdag programokkal 
halmozták el a gyerekeket.”

Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el jelen levelünket valamint a követ-
kező oldalon található információkat. 

Gyermeke részvételi szándékát a 2017-es év Nyári Táborába a mellé-
kelt Szülői Jelentkezési Csomag hiánytalan kitöltésével és visszakül-
désével erősítheti meg. 

A jelentkezés előfeltétele, hogy gyermekük kezelőorvosa előzetesen 
eljuttassa hozzánk az Orvosi Jelentkezést, ez tartalmazza a biztonsá-
gos táborozáshoz szükséges egészségügyi adatokat, melyet bizalma-
san kezelünk. Az Orvosi Jelentkezés csak és kizárólag az Önök által 
visszaküldött Szülői Jelentkezési Csomaggal együtt válik érvényes 
jelentkezéssé. 

Fontos: Kérjük, ha bármilyen okból mégsem élnek a táborozási lehe-
tőséggel, bár megkapták ezen Jelentkezési Csomagot kezelőorvosuk-
tól, feltétlenül jelezzék azt Alapítványunknak telefonon vagy e-mail-
ben. Csak így nyílik lehetőségünk átadni a helyet egy másik érintett 
gyermeknek. 

Az első két oldalas tájékoztatót őrizzék meg a táborozás időpontjáig!

 dr. Cserbák Anna Barczi Zsófia 
 orvosigazgató táborozószervező munkatárs

Címünk és elérhetőségeink:  
Bátor Tábor Alapítvány, 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48. 
+36 1 302 8808 | taborozo@batortabor.hu | www.batortabor.hu

TÁBOROZÁSI  FELTÉTELEK
•  A kitöltött és aláírt Jelentkezési Csomagot 

legkésőbb 2017. április 10.-i határidővel 
juttassák el a Bátor Tábor Alapítványhoz: 
beszkennelve e-mailben a taborozo@
batortabor.hu e-mailcímre vagy ajánlott 
levélként postai úton alapítványunk lent 
megadott címére.

•  A táborban való részvétel ingyenes, a 
családnak csak gyermekük oda- és visz-
szautazási költségét kell vállalnia. A gyer-
mek táborba és a táborból való utazásról 
a család gondoskodik.

•  A táborok vasárnaptól péntekig tartanak. 
Érkezés: vasárnap 09.00 és 12.00 óra 
között.  
Távozás: következő pénteken, 16.00 és 
18.00 óra között jöjjenek gyermekükért.  
A fent megadott érkezési és távozási 
időpontokat kérjük feltétlenül betartani. A 
programok miatt más időpontban nem 
tudjuk a gyermekeket átvenni és átadni.

•  A részvétel a tábor teljes időtartama 
alatt szükséges, a programok terápiás 
jellege miatt ettől eltérni nem tudunk. 

Amennyiben bármilyen kérdésük merülne 
fel, bátran érdeklődjenek táborozó szerve-
zőnknél, a +36 20 466 2331-es telefon-
számon vagy a taborozo@batortabor.hu 
e-mail címen!
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A JELENTKEZÉS ELBÍRÁLÁSÁNAK MENETE   
A beérkező jelentkezéseket szakmai bizottságunk fogadja, és az ő döntésüket figyelem-
be véve értesítünk ki minden családot arról, hogy gyermekük jöhet-e táborozni, avagy 
egyelőre várólistára került. Táborainkba túljelentkezés van, ezért a jelentkezési dokumen-
tumok beküldése még nem biztosít feltétlen bejutást, mivel tábori férőhelyeink száma korlá-
tozott. A táborozás lehetőségéről a Bátor Tábor Alapítvány értesíti ki postai úton illetve e-mailben a családokat 
legkésőbb május harmadik hetében. Amennyiben ekkor nem érkezne tőlünk értesítés, kérjük, vegyék fel velünk a kapcsolatot a lenti 
elérhetőségek valamelyikén. 

A várólistás pozíció nem elutasítást, hanem várakozást jelent. Lemondás esetén (egészségügyi, személyes okokból fakadóan) a tábo-
rozási lehetőséget várólistán lévő családoknak tudjuk felkínálni.

 
A TÁBOR HELYSZÍNE  
Bátor Tábor 3000. Hatvan, Delelő út | GPS koordináták: n 4 7 ’39, 0 0 4, e 0 19 ’42173  
 
A TÁBOROZÁS PROGRAMJA ÉS CÉLJA  
A Bátor Tábor élményterápiás tábor. Az itt töltött idő alatt a gyermekek számtalan olyan programon vehetnek részt, amelyet máshol 
még valószínűleg nem volt módjuk kipróbálni, és amelyek élményt, kalandot nyújtanak a számukra. Az egész tábor során kiemelten 
ügyelünk a gyerekek testi és lelki biztonságára, a programok képzett felnőttek felügyeletével zajlanak.

A tábor célja a gyermekek önbizalmának növelése, önmagukba vetett hitük megerősítése. Ezzel támogatjuk gyógyulásukat és segítjük 
beilleszkedésüket a kortárs közösségbe, lehetőséget teremtve, hogy új barátokra találjanak.

Programjainkról honlapunkon (www.batortabor.hu) talál bővebb információt, vagy hívhat bennünket fenti elérhetőségeinken is.

 
SZÁLLÁS ÉS ELLÁTÁS  
A táborban a gyermekek új építésű tégla házakban laknak. Egy házban 10 gyermek lakik két 5-5 ágyas szobában, amelyekhez önálló 
fürdőszobák tartoznak. A két gyermekszoba között egy felnőtt szoba is található szintén önálló fürdőszobával, itt 4 felnőtt önkéntes (tá-
bori nevükön Cimbora) lakik. Így biztosítjuk, hogy a gyermekek éjjel-nappal felnőtt felügyelet alatt legyenek. A tábor teljes időtartama 
alatt napi 6 alkalommal egészséges étkezést biztosítunk. Kérjük, hogy ételeket, nassolnivalót ne hozzanak a táborba, diétás étkezési 
vagy ételallergiáikat a jelentkezési lapon jelezzék.

 
ORVOSI ELLÁTÁS A TÁBORBAN  
A táborozás ideje alatt a gyerekek egészségügyi biztonságáról kiváló felkészültségű egészségügyi csapat gondoskodik, melynek tagjai 
sok éves tapasztalattal rendelkező gyermekorvosok, gyermekápolók, dietetikusok. Az egészségügyi személyzet tagjai már a gyerme-
kek érkezése előtt ismerik a jelentkezési lapokon közölt információkat és ezek alapján felkészülten várják a gyermekeket. A Cimborák 
is minden olyan tudnivalóról tájékoztatást kapnak, ami a gyermekek gondozásához fontos, természetesen az orvosi titoktartás tiszte-
letben tartásával. Megérkezéskor minden gyermeket egyenként az Orvosi épületünkben fogadunk, ellenőrizzük állapotát, átvesszük 
otthonról hozott gyógyszereit. Innentől kezdve tábori nővéreink osztják ki a gyógyszereiket az étkezésekkor. Amennyiben gyermeké-
nek bármilyen panasza van, korszerűen felszerelt orvosi épületünkben, barátságos, gyermekközpontú légkörben látjuk el. Súlyosabb 
sürgősségi esetek ellátása a Hatvani Kórház együttműködésével történik. Komolyabb betegség esetén a szülőt a tábori orvos azonnal 
értesíti telefonon, illetve konzultál a gyermek kórházi kezelőorvosával is.

A táborban előfordulhat kullancscsípés, ezért ha van rá lehetőségük, ajánljuk a kullancs elleni védőoltást! Ezzel kapcsolatban kérje 
gyermeke kezelőorvosának vagy háziorvosának tanácsát!

Ezt a lapot tartsa meg!
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Kérjük, jelölje meg, mely betegségben érintett gyermeke:  
 Rakjon X-et! BETEGSÉGTÍPUS 
  DAGANATOS BETEGSÉG 
    DIABETES 
    HAEMOPHILIA 

   IBD 
    JIA 

Kérjük, jelölje meg, mely turnusba jelentkezik gyermeke:
 Rakjon X-et! 

TURNUS KIKNEK?
TÁBOROZÁS 
IDŐPONTJA

1. TURNUS 13-18 éves diabetes, haemophilia és JIA betegséggel élő gyermekek részére 2017. 06. 18. - 23.

2. TURNUS 13-18 éves daganatos és IBD betegséggel élő gyermekek részére 2017. 07. 02. - 07.

3. TURNUS 7-13 éves daganatos és IBD betegséggel élő gyermekek részére 2017. 07. 30. - 08. 04.

4. TURNUS 7-13 éves diabetes, haemophilia és JIA betegséggel élő gyermekek részére 2017. 08. 27. - 09. 01.

Személyi adatok 
Gyermek neve: ……………………………………………………………………………………………… Névnap: …………………………………………………………………  
Születési idő (év/hó/nap):  ……………………………………………………………………………… TAJ:  ………………………………………………………………………  
Születési hely:  …………………………………………… Anyja neve:  ……………………………………………………………………………………………………………
 
Gondozóközpont/kórház neve: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Elérhetőség 
• Lakcím 
 Ország:  ……………………………………………… Város:  …………………………………… Irányítószám: ………………………………………………  
 Utca/házszám/em./ajtó: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
• E-mail cím*: …………………………………………………………………………………………………  
*Az az egy e-mailcím, amelyre érkező leveleket a család rendszeresen ellenőrzi. A Bátor Tábor ezen az elérhetőségen tartja majd a kapcsolatot  
  a családdal, tehát ezúton küldünk értesítést a táborozásról és az évközi eseményekről, esetleges hírekről. Az e-mailcím változása esetén,  
  kérjük értesítse a Bátor Tábor gyerekszervezőjét (+36 1 302 8808). Ha nincs e-mailcíme a családnak, kérjük írja ide: „Postai értesítést kér”. 

• Telefonszámok 
 Gyerek mobil:  ………………………………………………………………………………………… Otthoni: ………………………………………………………  
 Anya neve: ……………………………………………………………………………………………… Anya tel.:  ……………………………………………………  
 Apa neve:  ……………………………………………………………………………………………… Apa tel.:  ……………………………………………………  
 Sürgősség esetén hívható harmadik személy neve: …………………………………………………………………………………………………………  
 Sürgősség esetén hívható harmadik személy telefonszáma: ……………………………………………………………………………………………

A Jelentkezési Csomagot postázza, vagy küldje el e-mailben a 
Bátor Tábor Alapítványhoz. Az elérhetőségeket a Jelentkezési 
Csomag nyitóoldalán találja.
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Utazás – Érkezés 
• Mivel érkezik a gyermek? autó / vonat / autóbusz / egyéb:  ……………………………………………………………………………………………………………  
• Kivel érkezik?  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
•  Hány órára érkeznek meg? Vonat és busz esetén pontos érkezési időpontot kérünk. Az állomáson várjuk majd Önöket az Alapítvány 

kisbuszával a megadott időpontban ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 
Utazás – Hazautazás 
• Mivel jönnek érte? autó / vonat / autóbusz / egyéb:  ……………………………………………………………………………………………………………  
• Ki jön érte?  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
• Hány órára érkeznek meg érte kb.?  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

 
Egészségügyi kérdések 
• Ételallergia:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• Gyógyszerallergia:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• Egyéb allergia (pl. rovarcsípés):  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• Speciális diéta (diabetes-es diétát nem kell feltüntetni)*:  …………………………………………………………………………………………………………………
*Táborunkban tejfehérje, laktóz, glutén mentes, vegetáriánus és diabeteses diétát tudunk biztosítani.
• Inzulinpumpát használ (Diabetes esetén kitöltendő)?   Igen/Nem             Típusa?  …………………………………………………………………
• Jelenlegi napi inzulinadagolási séma (Diabetes esetén kitöltendő):
 Időpont    Inzulin fajtája és mennyisége

• Jelenlegi napi diétás séma (Diabetes esetén kitöltendő):
 Időpont    Szénhidrát mennyisége
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A Jelentkezési Csomagot postázza, vagy küldje el e-mailben a 
Bátor Tábor Alapítványhoz. Az elérhetőségeket a Jelentkezési 
Csomag nyitóoldalán találja.
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FIGYELEM!
Kérjük, a gyermek feltétlenül hozza magával a táborozás idejére szükséges valamennyi  
gyógyszerét. Az érkezést követően ezeket az egészségügyi személyzet valamely tagjának 
 adja oda, a táborozás ideje alatt ők gondoskodnak a megfelelő gyógyszerelésről.

 
  

Általános adatok
Szükséges-e az alábbiakban segítségnyújtás? (1. Fogmosás/öltözés/fürdés; 2. Étkezés; 4. WC stb.) …………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gyermeke használ / igényel-e bármilyen speciális segédeszközt a mindennapi teendőkhöz? (kerekesszék, járóbot, fűző, emelő…stb.): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Előfordult-e, hogy a gyermek pszichológusi segítséget vagy pszichiátriai ellátást vett igénybe? Húzza alá a megfelelőt:

a) Igen, az orvos pszichiátriai készítményt írt fel a gyereknek. Oka és gyógyszer típusa: ………………………………………………………………
b) Igen, a kórházi tartózkodása alatt foglalkozott vele pszichológus.  Oka: ……………………………………………………………………………………
c) Igen, egyéni/család terápiára jár.  Oka: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
d) Nem volt még erre példa 
e) Egyéb ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Történt-e az utóbbi időszakban valamilyen fontos változás  a család életében? Húzza alá a lenti listában:

a) Válás
b) Költözés
c) Iskola/óvodaváltás
d) Közeli hozzátartozó /a gyermek számára fontos személy komoly betegsége
e) Közeli hozzátartozó/a gyermek számára fontos személy halála 
f) Kistestvér születése/új családtag (pl.: partner) beköltözése a családi otthonba 
g) Hosszabb idejű kórházi tartózkodás/izolálódás a megszokott környezetétől
h) Nem történt fontos változás a család életében az utóbbi időszakban

Ha igen, akkor kérjük, hogy pár szóban fejtse ki: ……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

A táborozás szempontjából van-e egyéb olyan fontos tudnivaló a gyermekről, amelyet szeretne megosztani velünk? Hogyan szokott 
más gyerekek táraságában viselkedni? Hogyan viszonyul a felnőttekhez és a szabályokhoz? Hogyan segíthetünk neki megnyugodni, 
ha valami feldühíti? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Figyelem! Amennyiben gyermeke a tábor kezdetét megelőző egy hónapban bárányhimlős gyermekkel találkozott, feltétlenül érte-
sítse erről a Bátor Tábor orvos igazgatóját vagy gyermekszervezőjét még a táborozás kezdete előtt! (Tel: 061 302 8808)

Dátum …………………………………………………………                                   Aláírás ………………………………………………………………………
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A Jelentkezési Csomagot postázza, vagy küldje el e-mailben a 
Bátor Tábor Alapítványhoz. Az elérhetőségeket a Jelentkezési 
Csomag nyitóoldalán találja.
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MEGÁLLAPODÁS,

amely létrejött egyrészről

……………………………………………………………………………………………………… nevű gyermekek

………………………………………………………………………………………………………  nevű szülője / gondviselője / törvényes képviselője*, 

lakcíme: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ; 

szülő lánykori neve:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ; 

mint szülői felügyeletet gyakorló személy (a továbbiakban: Szülő)

másrészről a Bátor Tábor Alapítvány Bírósági nyilv.száma: 8659; adószáma: 18107913-1-41; Értesítési cím: 1135 Budapest, Reitter Ferenc 
u. 46-48.; mint Szervező (a továbbiakban Szervező) között, abból az alkalomból, hogy a Szervező által a hatvani táborhelyen megrende-
zésre kerülő élményterápiás táborban a fent nevezett gyermekek részvételi lehetőséget kaptak.  

Szülő hozzájárul ahhoz, hogy gyermekei a Szervező által  …………………………………… -tól  …………………………………………-ig (Turnusidőpont-
ja) a Bátor Táborban (3000 Hatvan, Delelő út) megrendezésre kerülő élményterápiás táboroztatáson térítési díj fizetése nélkül részt vegyen.

Szülő engedélyezi gyermekei számára, hogy részt vegyenek valamennyi, a Bátor Tábor keretében és helyszínén megtartott foglalkozáson 
(lovaglás, íjászat, evezés, horgászat, alacsony és magas kötélpálya, zene és színjátszás, tánc, kézművesség, fotó, természetbúvár, sport) a 
biztonsági előírások betartása mellett.

Szülő tudomásul veszi, hogy a Szervező nem felel gyermekéért mindaddig, amíg a gyermek nem kerül átadásra a Szervező dolgozói, 
alkalmazottai vagy megbízottai részére, és a Szervező felelőssége gyermeke irányában megszűnik akkor, amikor a Szervező dolgozói, 
alkalmazottai ill. megbízottai átadják a gyermeket a szülő számára, vagy az általa kijelölt személy részére.

A Szervező a tábor ideje alatt a helyszínen állandó szakorvosi és szakápolói készenlétet és ellátást biztosít. A Szülő megbízza a Szervező 
által biztosított egészségügyi személyzetet, hogy a turnus ideje alatt a gyermek szükség szerinti egészségügyi ellátásáról maradéktalanul 
gondoskodjon beleértve a kórházi kezelőorvos által a táborozás idejére tervezetten előírt vizsgálatokat és beavatkozásokat ill. a sürgősségi 
helyzetek ellátását. A szülő hozzájárul, hogy egészségi és/vagy pszichés szempontból sürgős esetben táborozó gyermekét a hatályos or-
vosi szabályok szerint, akarata ellenére is a további orvosi ellátás érdekében a Szervező a megfelelő egészségügyi intézménybe szállíthas-
sa, amennyiben a tábor vezető orvosának döntése alapján ez nem elkerülhető. A tábori résztvevők bármelyike egészségügyi állapotában 
bekövetkezett változásról Szervező képviselője haladéktalanul értesíti a kezelőorvost és a Szülőt.

Szülő biztosítja, a Szervező által kért valamennyi szükséges dokumentum megfelelő időben való megküldését. Szülő kijelenti, hogy az 
általa kitöltött űrlapokban leírt, a gyermeke egészségügyi és pszichés állapotára vonatkozó adatok a valóságnak megfelelnek és azok 
valamennyi olyan körülményt, információt tartalmaznak, amelyek ismerete feltétlenül szükséges a gyermek megfelelő tábori ellátásához.

Szülő tudomásul veszi, hogy amennyiben a táborozás alatt a Szervező a gyermek pszichés, testi, lelki állapotában a táborozás alatt olyan 
tüneteket észlel, amelyek esetleges aggodalomra adnak okot, vagy amely(ek) jelentésére a hatályos Gyermekvédelmi törvény értelmében 
köteles, a Szervező a kórházi kapcsolattartó és/vagy kezelő orvos, illetve az illetékes Gyermekjóléti Szolgálat felé a táborozást követően 
ezeket írásban jelzi.

*a megfelelőt aláhúzással jelezze!

A Jelentkezési Csomagot postázza, vagy küldje el e-mailben a 
Bátor Tábor Alapítványhoz. Az elérhetőségeket a Jelentkezési 
Csomag nyitóoldalán találja.
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SZÜLŐI JELENTKEZÉSI CSOMAG
NYÁRI TÁBOR
SZÜLŐI MEGÁLLAPODÁS

Szülő hozzájárul / nem járul hozzá,  
(a megfelelő részt húzza alá*)
 
hogy a Szervező, vagy megbízottja a Bátor Táborral kapcsolatosan gyermekéről videó- és fénykép-felvételeket és interjúkat készíthet.

A Szervező, vagy az általa megbízott harmadik fél ezeket felhasználhatja a Bátor Tábor illetve a Serious Fun Children’s Network ismertető 
anyagaiban, nyilvánosságra hozhatja a médiában és saját felületei valamelyikében idézetek, cikkek vagy rövid filmrészletek, fényképek 
közlésével. Szervező biztosítja, hogy általa meg nem bízott személyek a tábor területén fényképet, videofelvételt nem készítenek.

Szülő gondoskodik a táborban részt vevő gyermeke számára szükséges megfelelő ruházatról, állandó gyógyszereiről és valamennyi szük-
séges dokumentumáról.

Szülő vállalja, hogy betartja Szervező azon kérését, mely szerint csak a táborozáshoz feltétlenül szükséges dolgok kerülnek a gyermek 
csomagjába, nagy értékű és a táborozók testi épségét veszélyeztető tárgyakat nem bíz gyermekére. A Szülő tudomásul veszi a Bátrak 
Kódexében foglalt szabályokat, továbbá tudomásul veszi, hogy ezek be nem tartásából eredő károkért, balesetekért a Szervezőt felelősség 
nem terheli.

A jelen szerződés aláírásával Szülő hozzájárul, hogy a gyermekre vonatkozó közölt egészségügyi és személyes adatokat Szervező meg-
ismerje és kezelje. Szervező kijelenti, hogy az adatokat kizárólag a gyermekszervezés céljából a vonatkozó jogszabályok alapján gyűjti és 
kezeli. A Bátor Tábor Alapítvány adatvédelmi törvény értelmében bejelentett és működtetett gyermek adatbázisának nyilvántartási azono-
sítója: 02240-0001. Szülő az adatvédelemmel kapcsolatosan tájékoztatást kapott és ezt elfogadja.

A Megállapodást aláírók rögzítik, hogy a közöttük esetleg létrejövő vitás kérdéseket és nézeteltéréseket lehetőség szerint peren kívül kí-
vánják rendezni.

A Megállapodó felek a jelen szerződést, mint akaratukkal és szándékukkal mindenben egyezőt írják alá.

* Amennyiben nem húz alá semmit, azt hozzájárulásnak tekintjük.

                     Szervező  ……………………………………………………………

          Bátor Tábor  Alapítvány               Szülő, gondviselő

 

Elfogadom és biztosítom, hogy gyermekem a táborozás teljes időtartama alatt jelen lesz.

Igen, elfogadom és biztosítom:

  ……………………………………………………………

                               Szülő, gondviselő

Dátum:  ……………………………………………

A Jelentkezési Csomagot postázza, vagy küldje el e-mailben a 
Bátor Tábor Alapítványhoz. Az elérhetőségeket a Jelentkezési 
Csomag nyitóoldalán találja.
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A Jelentkezési Csomagot postázza, vagy küldje el e-mailben a 
Bátor Tábor Alapítványhoz. Az elérhetőségeket a Jelentkezési 
Csomag nyitóoldalán találja.

SZÜLŐI JELENTKEZÉSI CSOMAG
NYÁRI TÁBOR
BÁTRAK KÓDEXE

Ez egy szerződés, ami a Bátor Tábor és közötted, táborlakó között köttetik.
Kérünk Téged és a Szüleidet, hogy olvassátok el és még a táborba érkezés előtt  
beszélgessetek arról, ami benne van. A Bátor Tábor célja, hogy Te  és a társaid jól  
érezzétek magatokat, hogy biztonságos körülmények között töltsetek el néhány napot nálunk.

Alapszabályok: 

1. Érezd jól magad!
Te vagy az egyik legnagyobb érték a Bátor Táborban!
Figyelj a többiekre (gyerekek, Cimborák), testi-lelki épségükre! A táborban nem lehet verekedni, a másikkal tiszteletlenül
beszélni, fenyegetni, megszégyeníteni! Ne piszkálódj, inkább barátkozz!

2. Vigyázz a körülötted lévő dolgokra!
Más tulajdonában kárt tenni nem lehet, legyen az a Bátor Táboré vagy bármelyik táborlakóé.
Tartsd tisztán és rendben a környezetedet, minden nap fürödj meg, moss fogat, vedd be a gyógyszereidet!
Bánj úgy másokkal, ahogy te szeretnéd, hogy veled bánjanak! Ez ilyen egyszerű.

3. Ne kószálj egyedül!
A Bátor Táborban mindenkiről mindig tudnunk kell, hogy hol van, természetesen Rólad is. Ahhoz, hogy mindenki biztonságban érez-
hesse magát, ezt a szabályt feltétlenül be kell tartanod, mindig legyen veled egy Cimbi is! A tábor terültét a táborozás ideje alatt nem 
hagyhatod el.

4. Fogadjuk el egymást!
A táborba sokfelől és sokféle gyerek és felnőtt érkezik, fontos, hogy elfogadjuk egymást kívül-belül, olyannak, amilyen.

5. Élvezd a programokat!
A táborban nem lehet telefont és különböző elektronikus eszközöket használni, kérjük, ezeket hagyd otthon! Viszont lehet a többiekkel 
beszélgetni, tábori postán levelet írni és sokat mosolyogni, nevetni!

6. Tisztán, józanul!
A tábor területén a táborozás teljes ideje alatt tilos dohányozni és alkoholt fogyasztani! Ezeket ne tedd bele a csomagodba sem!

Ha a Bátor Tábor úgy látja, hogy a szabályokat nem tartod be, akkor az alábbi lépések következhetnek:
• A Cimborád először megbeszéli veled, mi lehet a baj, hogyan tudnátok a helyzeten, problémán változtatni.
• Ha a helyzet nem változik, a vezetőség egyik tagja (pedagógus vagy pszichológus) is segíthet a helyzet megoldásában.
• Ha a viselkedésed közvetlenül veszélyeztet mást vagy saját magadat, a tábor vezetősége hazaküldhet a táborból.

Dátum: …………………………………………………

Táborozó gyerek Szülő, gondviselő
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SZÜLŐI JELENTKEZÉSI CSOMAG
NYÁRI TÁBOR
LEVÉL LEENDŐ CIMBORÁMHOZ

• Név: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

• Becenév:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

• Születési idő:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

• Névnap:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

• Mit csinálsz legszívesebben a szabadidődben?** 
sport | számítógép | olvasás | zene | tanulás | tv nézés | tánc | ének | biciklizés | kirándulás | múzeum | mozi | színház | játék 
 
egyéb: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
**a megfelelő részek aláhúzandók

• Kedvenc énekeseim / együtteseim:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

• A barátaim azt mondják,  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  vagyok.

• Azokkal vagyok jóban, akik ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

• Nem kedvelem azokat, akik  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

• Előfordul, hogy félek a  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

• Ha három kívánságom lehetne a táborral kapcsolatban:

1.  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

• Voltál már valaha a Bátor Táborban? igen | nem

• Azt üzenem a Cimboráknak, hogy  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

7/8

A Jelentkezési Csomagot postázza, vagy küldje el e-mailben a 
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SZÜLŐI JELENTKEZÉSI CSOMAG
NYÁRI TÁBOR
LEVÉL LEENDŐ CIMBORÁMHOZ

Ez itt a te üzenőfalad! 
Ha szeretnél bármit rajzolni, üzenni nekünk magadról vagy a táborról,  
itt megteheted! Nagy örömmel fogadjuk!
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