
JELENTKEZÉSI CSOMAG
NYÁRI TÁBOR

KEDVES SZÜLŐK!
Örülünk, hogy eljutott Önökhöz a Bátor Tábor híre. Ezzel a Jelentkezési Csomaggal a 2019-es nyári táborainkba tudják leadni gyer-
mekük jelentkezését.

Kérjük, figyelmesen olvassák el a következő oldalakat.

Gyermeke részvételi szándékát a 2019-es Nyári Táborba a mellékelt Jelentkezési Csomag hiánytalan kitöltésével és visszaküldésével 
erősíthetik meg.

A jelentkezés két részből áll:

 az orvosi jelentkeztetésből, melyet a kezelőorvosuk, kapcsolattartójuk intéz

 és az alábbi Jelentkezési Csomagból, melyet a Bátor Tábor Alapítvány számára Önöknek kell eljuttatniuk

Figyelem! Ha bármilyen okból mégsem kívánnak élni a táborozási lehetőséggel, kérjük, a lehető leghamarabb jelezzék Alapítványunk-
nak telefonon vagy e-mailben. Csak így nyílik lehetőségünk átadni a helyet egy másik érintett gyermeknek.

Kérjük, a táborozásig a levél első két tájékoztató oldalát tartsák meg.

TÁBOROZÁSI FELTÉTELEK
 A kitöltött és aláírt Jelentkezési Csomagot juttassák el a Bátor Táborhoz 

   beszkennelve e-mailben: taborozo@batortabor.hu 
 vagy 

   ajánlott levélként postai úton: Bátor Tábor Alapítvány 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48. 

  A táborban való részvétel ingyenes, a családoknak csak a táborozó gyermek oda- és visszautazási költségét kell vállalnia. 
A gyermek táborba jutásáról a család gondoskodik.

  A táborok 6 naposak, vasárnap délelőttől péntek délutánig tartanak. A részvétel a tábor teljes ideje alatt szükséges. 
A programok terápiás jellege miatt ettől eltérni nem tudunk.

A táborok helyszíne: Bátor Tábor, 3000 Hatvan, Delelő út 

Amennyiben bármilyen kérdésük merülne fel, érdeklődjenek munkatársunknál a +36 20 466 2331 számon vagy a taborozo@batortabor.hu 
e-mail címen!

dr. Gudor Orsolya 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

határidő: 2019. április 08.



MI TÖRTÉNIK, MIUTÁN ELKÜLDTEM A JELENTKEZÉSI CSOMAGOT? 
A jelentkezések elbírálása: a beérkező jelentkezéseket szakmai bizottságunk fogadja, és dolgozza fel. Táborainkba túljelentkezés 
van, ezért előfordulhat, hogy gyermeke egyelőre várólistára kerül. A várólista nem elutasítást jelent, hanem várakozást.

A kiértesítés: a Bátor Tábor Alapítvány postai úton és e-mailben értesíti ki a családokat 
legkésőbb május közepéig. Ha addig nem érkezik tőlünk értesítés, kérjük, vegyék fel  
velünk a kapcsolatot.

JELENTKEZÉSI CSOMAG
NYÁRI TÁBOR
A TÁBOROZÁSRÓL

MI TÖRTÉNIK A BÁTOR TÁBORBAN? 

A Bátor Tábor nem csupán egy tábor. Táborozóink sorstársak között olyan dolgokat próbálhatnak ki, amire otthon nagy valószínű-
séggel még nem nyílt lehetőségük (pl. magas kötélpálya, evezés, lovaglás, íjászat, kézműveskedés). Az átélt kalandok, sikerélmé-
nyek útján gyermeke megtapasztalja, hogy többre képes, mint gondolta volna, így hazatérve újult erővel tud szembeszállni nehéz-
ségeivel. 

 
ORVOSI ELLÁTÁST BIZTOSÍTUNK: 
Az egészségügyi biztonságról felkészült egészségügyi csapat gondoskodik:

  Tapasztalt gyermekorvosok, gyermekápolók, dietetikusok, gyógytornászok.

   Az egészségügyi csapat tagjai már a gyermekek érkezése előtt ismerik a jelentkezési lapokon 
közölt információkat, ezért felkészülten várják a gyermekeket.

  Amennyiben gyermekének bármilyen panasza van, korszerűen felszerelt orvosi épületünkben, 
barátságos 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.

FIGYELEM!  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!

„A Bátor Táborban visszatöltik azokat
az energiákat, amiket a betegség elvett
tőlünk.” – egy táborozónk

„A Bátor Tábor életem összes boldog

pillanata egy hétbe sűrítve.”  

– egy táborozónk

GYERMEKÉT NYUGODT SZÍVVEL RÁNK BÍZHATJA, MERT: 
1.  Nálunk minden táborozóra jut egy felnőtt, így biztosítva számukra éjjel-nappali felügyeletet.

2.  Önkénteseink többnapos képzésen vesznek részt, mielőtt táborba jönnek,
hogy a legfelkészültebben várják a hozzánk érkezőket.

3.  A táborhelyünk maximálisan kiszolgálja táborozóink igényeit: modern, akadálymentesített épületek,
jól felszerelt orvosi épület, szépen karban tartott kert várja őket. A gyermekek hatágyas szobákban laknak,
melyek saját fürdővel rendelkeznek. Képekért és bővebb információért keresse fel honlapunkat. www.batortabor.hu

4.  Napi hatszori étkezést biztosítunk, és a különleges diétaigényeket is figyelembe tudjuk venni,
amennyiben az alábbi Jelentkezési Csomagban erről írásban tájékoztatnak minket.
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Kérjük, a gyermek korának és  betegségének megfelelően rakjon x-et!

TURNUS KIKNEK?
TÁBOROZÁS 
IDŐPONTJA

1. TURNUS 7-18 éves diabétesszel, hemofíliával és JIA betegséggel élő gyermekek részére 2019. 06. 23.-28.

2. TURNUS 13-18 éves daganatos és IBD betegséggel élő, valamint szervtranszplantált gyermekek részére 2019. 07. 07.-12.

3. TURNUS 7-13 éves daganatos és IBD betegséggel élő, valamint szervtranszplantált gyermekek részére 2019. 08. 04.-09.

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*: …………………………………………………………………………………………………
*  Kérjük adják meg a szülő/gondviselő/törvényes képviselő e-mail címét, melyet a család rendszeresen ellenőriz. 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-mail cím változása esetén, kérjük értesítse a Bátor Tábor gyerekszervezőjét (+36 1 302 8808).
Ha nincs e-mail címe a családnak, kérjük írja ide: „Postai értesítést kér”.

• Telefonszámok
Gyerek mobil:  ………………………………………………………………………………………………

Otthoni:……………………………………………………………………………………………………….. 

Anya neve:  ……………………………………………………………………………………………………

Anya tel.:  ………………………………………………………………………………………………………

Apa neve:  ………………………………………………………………………………………………………  

Apa tel.:  …………………………………………………………………………………………………………

Sürgős esetben hívható harmadik személy:
 Nagyszülő       Testvér       Egyéb: …………

Neve: …………………………………………………………………………………………………………..

Telefonszáma:  ………………………………………………………………………………………………

A táborban a részvétel ingyenes, a családnak csak a gyermek táborba- és visszautazási költségét kell vállalnia. 
A programok miatt a lent megjelölt érkezési- és távozási időpontokon kívül gyermeket nem tudunk fogadni és 
átadni, kérjük, ezeket minden körülmények között betartani!

Táborhelyünk: Bátor Tábor, 3000 Hatvan, Delelő út | GPS koordináták: n 4 7 ’39, 0 0 4, e 0 19 ’42173

• A Gyermek pólómérete:

Gyerek XS (5-6 éves)
Gyerek S (7-8 éves)
Gyerek M (9-10 éves)
Gyerek L (11-12 éves)
Gyerek XL (13-14 éves)

• Felnőtt méret:

XS (34-36)
S (36-38)
M (38-40)
L (40-42)
XL (43-45)
XXL (46-48)
XXXL (49-51)
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ÉRKEZÉS
vasárnap, 9.00-11.00 között

Mivel érkezik a gyermek?

 autó  busz ……………………………………………………………  vonat 
• Kivel érkezik a gyermek? • Kivel érkezik a gyermek?
…………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………

• Hány órára érkeznek? • Pontosan hány órára érkeznek a hatvani vasút-/buszállomásra? …………………………
…………………………………………………………………… (A megadott időpontban az alapítvány kisbuszával az állomáson várjuk Önöket).

• Hány fő kíséri a gyermeket? (Kérjük a pontos számot megadni!) …………………………

Érkezés után minden táborozónk orvosi ellenőrzésen vesz részt, amin a kísérőnek is jelen kell lennie. Mivel az ellenőrzés érkezési sor-
rendben történik, ez egy-két órás várakozással járhat. Kérjük, a táborhelyről való távozást így tervezzék! Megértésüket előre is köszönjük.

TÁVOZÁS
következő péntek 16.00-18.00 között

Hogyan távozik a gyermek?

 autó  busz ……………………………………………………………  vonat 
• Kivel távozik a gyermek? • Kivel távozik a gyermek?
…………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………

• Hány órára érkeznek? • Pontosan hány órára érkeznek a hatvani vasút-/buszállomásra? …………………………
…………………………………………………………………… (A gyermeket 16:00-18:00 közötti időpontban tudjuk az állomásra 

szállítani az alapítvány kisbuszával. Kérjük, az állomáson várakozzanak.)

Figyelem! Külön nyilatkozat szükséges, ha:
• nem közvetlen családtaggal érkezne/távozna gyermeke
• kamasz táborozó esetén, amennyiben a gyermek egyedül is elhagyhatja a táborhelyet

A nyilatkozatokkal kapcsolatban, kérjük, keressenek bennünket: taborozo@batortabor.hu vagy +361 302 8808

EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEK
• Ételallergia:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• Gyógyszerallergia:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• Egyéb allergia (pl. rovarcsípés):  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• Speciális diéta*:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*Táborunkban tejfehérje-, laktóz-, gluténmentes, vegetáriánus és diabéteszes diétát tudunk biztosítani.

• Inzulinpumpát használ (diabétesz esetén kitöltendő)?   Igen/Nem             Típusa?  …………………………………………………………………
• Jelenlegi napi inzulinadagolási séma (diabétesz esetén kitöltendő):

Reggeli: Tízórai: Ebéd:
 Uzsonna: Vacsora: Pótvacsora:
• Jelenlegi napi diétás séma (diabétesz esetén kitöltendő):

Reggeli: Tízórai: Ebéd:
 Uzsonna: Vacsora: Pótvacsora:
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ÁLTALÁNOS ADATOK
A gyerekekről adott előzetes információk segítenek nekünk abban, hogy a leginkább személyre szabottan tudjunk a gyerekek mellett 
állni különböző szituációkban. Ez a feltétele a biztonságos táboroztatásnak, és segítség az önkéntesek felkészítésében is. 

Szükséges-e az alábbiakban segítségnyújtás? (Fogmosás/öltözés/fürdés; étkezés; 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 társaságában viselkedni? Hogyan viszonyul a felnőttekhez és a szabályokhoz? Hogyan segíthetünk neki megnyu-
godni, ha valami feldühíti? Fél valamitől? ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SCOLIOSIS ESETÉN KITÖLTENDŐ:
Mi a gyermek legnagyobb testi/lelki nehézsége a fűzőviseléssel kapcsolatban? ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mi a gyermek legnagyobb testi/lelki nehézsége gerincműtött gyerekként? ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Dátum: ………………………………………………………  Aláírás: ………………………………………………………………………
(szülő/gondviselő/törvényes képviselő)
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MEGÁLLAPODÁS

MEGÁLLAPODÁS,

amely létrejött egyrészről

……………………………………………………………………………………………………………………………… nevű gyermekek(ek)

…………………………………………………………………………………………………………………………  nevű szülője / gondviselője / törvényes képviselője 
(a megfelelőt aláhúzással jelölje) 

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 megrendezésre 
kerülő élményterápiás táborban a fent nevezett gyermekek részvételi lehetőséget kaptak.

Szülő hozzájárul ahhoz, hogy gyermekei a Szervező által  …………………………………… -tól  …………………………………………-ig (Turnus időpont-
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 megbízottjai részére, és a Szervező felelőssége gyermeke irányában megszűnik akkor, amikor a Szervező dolgozói, 
alkalmazottai ill. megbízottjai 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.

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 táborban elvesztett vagy elhagyott 
tárgyakért felelősséget nem vállalunk. 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.
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BÁTOR TÁBOR ALAPÍTVÁNY- 

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS TÁBOROZÓK SZÁMÁRA

A táborozó és törvényes képviselő adatainak kezelője a Bátor Tábor Alapítvány („Bátor Tábor”). Elérhetőség: 1135 Budapest, Reitter 
Ferenc utca 46-48.; batortabor@batortabor.hu; +36 1 302 8808; https://batortabor.hu). A Bátor Tábor adatvédelmi tisztviselője: 
Benkő Lívia (l.benko@batortabor.hu).  

A Bátor Tábor által folytatott adatkezelések körülményeit részletesen a Bátor Tábor „Adatkezelési tájékoztató táborozók 
számára” elnevezésű dokumentuma  („Adatkezelési Tájékoztató”) tartalmazza, mely mindenkor elérhető itt: https://batortabor.
hu/dokumentumtar/adatvedelem/ Az Adatkezelési Tájékoztató részletesen tartalmazza az adatkezelések pontos jogalapját, a 
kezelt adatok körét, az adatmegőrzés idejét, az adatokhoz hozzáférni jogosultak körét, valamint az érintettek kapcsolódó jogait és 
jogorvoslati lehetőségeit.

KÉRJÜK, MINDEN PONTBAN JELÖLJE X-SZEL A MEGFELELŐ VÁLASZT!

1. Hozzájárulás az orvosi jelentkeztetéssel összefüggésben megadott adatok kezeléséhez

Az orvosi jelentkeztetés a táborozó táboroztatásra való jelentkezésének első szakasza, amely során a táborozó kezelőorvosa és a 
törvényes képviselő a Bátor Tábor rendelkezésére bocsátja a táborozónak a jelentkezéshez szükséges személyes adatait. A Bátor 
Tábor az egészségügyi állapot tisztázása alapján tudja elbírálni a táborozó táboroztatásának lehetőségét. Az adatokat a Bátor Tábor 
az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott egyéb adatkezelési célokkal kapcsolatban is felhasználhatja, ha az adatkezelés a 
táborozó táboroztatásával függ össze, és szükségesek hozzá ezek az adatok.

A fenti adatkezeléshez hozzájárulok. nem járulok hozzá.

2. Hozzájárulás a szülői jelentkeztetési csomaggal összefüggésben megadott adatok kezeléséhez

A szülői jelentkeztetés a táborozó jelentkezésének második szakasza. A szülői jelentkeztetési csomagot az orvosi jelentkeztetést 
követően tudják a törvényes képviselők elküldeni a Bátor Tábor részére. 

Ennek során tudja a Bátor Tábor megismerni a táborozókkal kapcsolatos adatokat, hogy a jelentkezését elbírálja, lehetővé tegye, 
hogy a Bátor Tábor programjain és foglalkozásain részt vegyen, valamint a tábor ideje alatt egészségügyi ellátásáról gondoskodjon, 
továbbá a Bátor Tábor önkéntesei a táborozó táborban való részvételére egyedileg felkészülhessenek.

Az adatokat a Bátor Tábor az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott egyéb adatkezelési célokkal kapcsolatban is 
felhasználhatja, ha az adatkezelés a táborozó táboroztatásával függ össze, és szükségesek hozzá ezek az adatok.

A fenti adatkezeléshez hozzájárulok. nem járulok hozzá.

3. Hozzájárulás a táborozó egészségügyi program turnus előtti listáján szereplő adatok kezeléséhez

A listán szereplő, a táborozóról felvett adatok segítségével a Bátor Tábor munkatársai fel tudnak készülni a táborozó biztonságos 
táborozására (pl. személyes kapcsolat, étrend összeállítása, házakba való beosztás).

A fenti adatkezeléshez  hozzájárulok. nem járulok hozzá.

4. Hozzájárulás a táborozó utaztatásával kapcsolatos adatok nyilvántartásához

A nyilvántartás célja annak biztosítása, hogy a táborozó csak olyan személy társaságában utazzon, akit a nyilatkozaton erre 
feljogosított a törvényes képviselő.

A fenti adatkezeléshez  hozzájárulok. nem járulok hozzá.

5. Hozzájárulás a táborba való bejelentkezéssel és kijelentkezéssel kapcsolatos adatok nyilvántartásához

A fenti adatkezeléshez hozzájárulok. nem járulok hozzá.
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6. Hozzájárulás videó, fénykép, interjú és egyéb médiaanyag készítéséhez a táborral kapcsolatban, melyekben szerepelhet a
táborozó vagy a törvényes képviselő

A táborral kapcsolatban készült videók, fényképek, interjúk és egyéb médiaanyagok segítségével a Bátor Tábor dokumentálja, 
valamint külső személyek számára bemutatja tevékenységét, és ennek segítségével működéséhez forrásokat szerezhet.

A Bátor Tábor, valamint az általa megbízott harmadik fél ezeket az anyagokat felhasználhatja a Bátor Tábor és a SeriousFun 
Children’s Network (az élményterápiás táborok munkáját az egész világon segítő táborszövetség) ismertető anyagaiban, 
nyilvánosságra hozhatja saját felületein vagy a médiában, idézetek, cikkek vagy rövid filmrészletek, fényképek közlésével. Például egy 
szponzor fényképet kérhet a táborról, amit kitesz a saját Facebook oldalára, hogy a Bátor Tábornak segített adománnyal.

A fenti adatkezeléshez hozzájárulok. nem járulok hozzá.

7. Hozzájárulás a Bátor Tábor munkatársai által írt, a táborozóról szóló jellemzés elkészítéséhez

A jellemzés célja, hogy a Bátor Tábor a tábor végével tájékozódjon arról, hogy a táborozó hogyan viszonyult a tábori körülményekhez, 
valamint az ott felmerülő nehézségekhez. A Bátor Tábor ezeket az információkat és tanulságokat felhasználja a táborozás 
körülményeinek javítása, akár általánosságban (ebben az esetben a táborozó adatainak anonimizálásával), valamint az adott 
táborozó jövőbeli táboroztatása során.

A fenti adatkezeléshez hozzájárulok. nem járulok hozzá.

8. Hozzájárulás a Bátor Alumni programban való részvételhez, és az ehhez szükséges adatok nyilvántartásához.

A Bátor Alumnit azért hozta létre a Bátor Tábor, hogy a táborozók jövőben is híreket kapjanak a Bátor Tábor életéből, rendezvényeiről, 
találkozóiról. Az Alumni program célja, hogy a tábor után is megmaradjon a Bátor Tábor közössége. Szükséges adatkör: a táborozó 
neve, email címe, lakcíme.

A fenti adatkezeléshez hozzájárulok. nem járulok hozzá.

9. Hozzájárulás, hogy a Bátor Tábor megkeresse a táborozót / törvényes képviselőt, hogy a jövőben szerepelne-e valamelyik
jótékonysági rendezvényén, sajtóeseményén.

Szükséges adatkör: a táborozó neve, email címe, lakcíme.

A fenti adatkezeléshez hozzájárulok. nem járulok hozzá.

10. Hozzájárulás, hogy a Bátor Tábor megkeresse a táborozót / törvényes képviselőt kutatási célból, például felmérés a Bátor
Táborral kapcsolatos tapasztalatokról.

Szükséges adatkör: a táborozó neve, email címe, lakcíme.

A fenti adatkezeléshez hozzájárulok. nem járulok hozzá.

A fenti hozzájárulások jogalapja az EU 216/679. sz. Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve 
a 9. cikk (2) bekezdés a) pontja. A hozzájárulás minden esetben önkéntes és bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása 
nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Alulírott kijelentem, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót a Bátor Tábor a hozzájárulások megadása előtt rendelkezésemre 
bocsátotta, lehetőségem volt azt elolvasni, és kérdéseimet feltenni.

Kelt: ……………………………………………………     

Szervező              ……………………………………………………………… 
Bátor Tábor Alapítvány           Szülő/gondviselő/törvényes képviselő 
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Táborozó gyerek Szülő/gondviselő/törvényes képviselő
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Érezd jól magad! És segíts, hogy a többiek is jól érezzék magukat!
Te vagy az egyik legnagyobb érték a Bátor Táborban! Figyelj a többiekre (gyerekekre, Cimborákra), testi-
lelki épségükre! A táborban nem lehet verekedni, a másikkal tiszteletlenül beszélni, fenyegetni, megszégye-
níteni! Ne piszkálódj, inkább barátkozz!

1

Öltözz kényelmesen, és ne kihívóan!
Figyelj arra, hogy öltözködéseddel ne zavard társaid jóízlését! Ne hozz magaddal csúnya szavakkal ellá-
tott vagy mások számára sértő feliratokat, képeket tartalmazó ruhadarabokat! A nyári forróság ellenére 
is hagyd otthon a túl rövid, sokat mutató ruháidat!

4
Együtt jobb.
A Bátor Táborban mindenkiről mindig tudnunk kell, hogy hol van, természetesen Rólad is. Ahhoz, hogy 
mindenki biztonságban érezhesse magát, ezt a szabályt feltétlenül be kell tartanod, mindig legyen 
veled egy Cimbi is! A tábor területét a táborozás ideje alatt nem hagyhatod el.

5

Éld át az élményeket!
A táborban nem lehet telefont és különböző elektronikus eszközöket használni, kérjük, ezeket hagyd ott-
hon! Viszont lehet a többiekkel beszélgetni, tábori postán levelet írni és sokat mosolyogni, nevetni! Hidd 
el, te is jobban fogod élvezni a tábori programokat, ha kint hagyod a külvilágot.

7

Fogadjuk el egymást!
A táborba sokfelől és sokféle gyerek és felnőtt érkezik, fontos, hogy elfogadjuk egymást kívül-belül, 
olyannak, amilyen. Bánj úgy másokkal, ahogy te szeretnéd, hogy veled bánjanak! Ez ilyen egyszerű.6

Vigyázz a körülötted lévő dolgokra!
Más tulajdonában kárt tenni nem lehet, legyen az a Bátor Táboré vagy bármelyik táborlakóé.2

Rend a lelke mindennek.
Tartsd tisztán és rendben a környezetedet, minden nap fürödj meg, moss fogat, vedd be a gyógyszereidet!3

Tisztán, józanul! Mondj NEM-et a káros szenvedélyekre!
A táborozás teljes ideje alatt tilos dohányozni és alkoholt fogyasztani!8

Kedves Leendő Táborozónk!
Ez egy szerződés, ami a Bátor Tábor és közötted, táborlakó között köttetik. Kérünk Téged és a Hozzátartozóidat, 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.

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.

ALAPSZABÁLYOK



• 4 dolog, ami a legjobban jellemző rám:

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

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

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

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

Azt üzenem a cimboráknak, hogy

• A szabadidőmet ezzel töltöm:

• Kedvenc énekeseim / együtteseim:

• Előfordul, hogy félek a

Voltál már valaha a Bátor Táborban?         Igen /  Nem

Ha három kívánságom lehetne a táborral kapcsolatban

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

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

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

• Kedvenc meséim / fi lmjeim:

JELENTKEZÉSI CSOMAG
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A cimborák már nagyon várnak rád, és szeretnének minél jobban megismerni téged. 
Ezért kérünk, hogy ezen az oldalon mesélj kicsit magadról.

• Vezetéknév: ..................................................................................  Keresztnév:  ..............................................................................................

• Becenév:  ........................................................................................

• Születési idő:  ..............................................................................

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