
OSOBNÍ ÚDAJE  | Személyi adatok

• Jméno dítěte  | Gyermek neve: 
• Datum narození (rok/měsíc/den) | Születési idő (év/hó/nap):

• Číslo evropského průkazu zdravotního pojištění | EU-s egészségbiztosítási kártya száma:       

• Místo narození | Születési hely:      
• Jméno matky | Anyja neve:

• Léčebný ústav / nemocnice, kde se dítě na tábor přihlásilo | Gondozó központ neve:

KONTAKT  | Elérhetőség
• Adresa | Lakcím
 Stát | Ország:  Město | Város:  PSČ | Irányítószám:  
 Ulice | Út/Utca:                                   Číslo | Házszám:  Poschodí/číslo dveří | Emelet/ajtó:  
• E-mailová adresa Prostřednictvím tohoto kontaktu bude Bátor Tábor během tábora ve spojení s rodinou.  | E-mail cím
   E-mail:
• Telefonní čísla | Telefonszámok
    Mobil dítěte | Gyerek mobil:   Domů | Otthoni:   
 Jméno matky | Anya neve:  
 Telefonní číslo matky  | Anya telefonszáma:
 Jméno otce | Apa neve:
 Telefonní číslo otce | Apa telefonszáma:
 Jméno třetí osoby, kterou lze kontaktovat v naléhavých případech (nelze-li zastihnout rodiče či vychovatele)  
 Sürgősség esetén hívható személy neve (ha a szülővagy nevelő nem elérhető):
 Telefonní číslo třetí osoby, kterou lze kontaktovat v naléhavých případech  
 Sürgősség esetén hívható személy telefonszáma:
 Velikost trička dítěte:
 A gyerek pólómérete:

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE ZDRAVOTNÍHO STAVU  | Egészségügyi kérdések

• Potravinová či jiná alergie (např. bodnutí hmyzem) | Étel, vagy egyéb allergia (pl. rovarcsípés):

• Speciální dieta* | Speciális diéta: 
*Na táboře můžeme zajistit bezbílkovinnou, bezlaktózovou, bezlepkovou, vegetariánskou a diabetickou dietu.
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• Alergie na nějaké léky | Gyógyszerallergiája:      
• Pokud ano, na které? | Ha igen, mely gyógyszerekre?

• Pravidelně užívané léky a jejich dávkování (včetně doplňků stravy) 
 Állandó gyógyszerek és adagolásuk (táplálék kiegészítők is)

POZOR!!! Prosíme Vás, aby si děti bezpodmínečně přivezly na celou dobu konání tábora veškeré potřebné léky, které jste 
uvedli v tabulce, a po svém příjezdu je předaly některému členovi zdravotnického personálu!

Jaká dětská onemocnění Vaše dítě v minulosti prodělalo? (označte)
Milyen gyermekkori fertőző betegségeket esett át korábban gyermeke? (jelölje be)
• příušnice | mumpsz
• spalničky | kanyaró
• zarděnky | rózsahimlő
• plané neštovice | bárányhimlő
• jiné | egyéb:

Podstoupilo Vaše dítě následující očkování? | Megkapta-e gyermeke a kötelező védőoltásokat? IGEN/NEM  ANO / NE         
Pokud ne, proč? | Ha nem, miért nem?

Kdy naposledy podstoupilo Vaše dítě následující očkování? | Mikor kapta gyermeke az utolsó védőoltást az alábbiak közül:          
MMR (spalničky, příušnice, zarděnky) | (kanyaró, mumpsz, rózsahimlő)
DTP (záškrt, tetanus, černý kašel) | (diphteria, tetanusz, szamárköhögés)
DT (záškrt, tetanus) | (diphteria, tetanusz)           

Jaká další očkování Vaše dítě podstoupilo? (vyjmenujte) |  Milyen egyéb védőoltásokat kapott gyermeke? (sorolja föl) 
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Potřebuje Vaše dítě pomoc při následujících činnostech? (Čištění zubů/oblékání/sprchování; Stravování; WC atd.):

Používá/potřebuje Vaše dítě k běžným činnostem nějaké zvláštní zdravotnické pomůcky? (invalidní vozík, berle, hůl, korzet, 
dlaha atd.):

Stalo se, že dítě už někdy využilo pomoc psychologa nebo se podrobilo psychiatrické léčbě? (odpovídající údaj podtrhněte)
• Ano, lékař dítěti předepsal psychiatrický přípravek. Příčina a název léku:  
• Ano, během pobytu v nemocnici se mu věnoval psycholog. Příčina:  
• Ano, navštěvovalo individuální/rodinnou terapii. Příčina:  
• Nikoliv  
• Další:  

Došlo v poslední době v životě rodiny k nějakým důležitým změnám? Odpovídající podtrhněte!
• rozvod  
• stěhování  
• změna školy/školky  
• vážné onemocnění blízkého příbuzného / pro dítě důležité osoby  
• smrt blízkého příbuzného / pro dítě důležité osoby  
• narození sourozence / příchod nového člena rodiny (např. partnera) do společné domácnosti  
• dlouhodobější pobyt v nemocnici / izolace od navyklého prostředí  
• V poslední době nedošlo k žádným důležitým změnám 
• Pokud ano, prosíme Vás, abyste tuto změnu krátce nastínili. 

Existují nějaké další důležité informace, které považujete z hlediska účasti dítěte na táboře za důležité a rádi byste se o ně s 
námi podělili? Jak se dítě chová ve společnosti dalších dětí? Jaký je jeho vztah k dospělým a pravidlům? Jak a čím mu můžeme 
pomoci uklidnit se, pokud ho něco rozzlobí?

Pozor!!! Pokud se Vaše dítě v době jednoho měsíce před začátkem tábora setkalo s dítětem nakaženým planými neštovicemi, 
informujte o tom ještě před začátkem tábora kontaktní osobu Bátor Tábora!

Datum | Dátum,     Podpis | Aláírás

Vyplněné formuláře laskavě co nejdříve odevzdejte kontaktní osobě Bátor Tábora ve Vaší nemocnici.  (Jméno dané 
kontaktní osoby a její kontaktní údaje naleznete v přiloženém dopise pro rodiče.)
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DOHODA S RODIČI,

uzavřená mezi stranami, jimiž jsou:  
Rodič / ochránce / zákonný zástupce dítěte jménem:  

Adresa:        

Rodné jméno matky: 

jako osoba zajišťující rodičovský dohled (dále jen: Rodič) na straně jedné

a Nadací Bátor Tábor 

Identifikační číslo organizace: 8659; kontaktní adresa: 1135 Budapest, Reitter F. u 46-48

jako Organizátor (dále jen: Organizátor) na straně druhé

ve věci účasti výše jmenovaného dítěte na mezinárodním turnusu tábora zážitkové terapie, pořádaného Organizáto-
rem v Maďarsku, ve městě Hatvan, v areálu Bátor Tábora (Tábora Odvahy). 

Rodič souhlasí s tím, aby se jeho dítě v termínu od                                       do                                            bezplatně zúčastnilo 
tábora zážitkové terapie pořádaného Organizátorem v areálu Bátor Tábora (3000 Hatvan, Delelő út).

Rodič dítěti povoluje, aby se v rámci Bátor Tábora zúčastnilo všech v místě pořádaných aktivit (jízda na koni, lu-
kostřelba, veslování, rybaření, lanové centrum, hudba, tanec, ruční řemesla, divadlo, fotografování, poznávání přírody, 
sport) při dodržení všech bezpečnostních předpisů. 

Rodič zajistí včasné zaslání všech dokumentů požadovaných Organizátorem (viz informační dopis rodičům). Rodič 
prohlašuje, že údaje týkající se zdravotního a psychického stavu dítěte uvedené v dotaznících odpovídají skutečnosti a 
obsahují veškeré okolnosti a informace, jejichž znalost je nezbytně nutná k zajištění odpovídající péče o dítě po dobu 
konání tábora. 

Rodič bere na vědomí, že Organizátor za jeho dítě neodpovídá až do okamžiku, kdy je dítě předáno pracovníkům, 
zaměstnancům a pověřencům (průvodci z řad dobrovolníků) Organizátora, a že odpovědnost Organizátora za dítě 
zaniká ve chvíli, kdy pracovníci, zaměstnanci, resp. pověřenci (průvodci z řad dobrovolníků) Organizátora předají dítě 
rodiči nebo rodičem určené osobě. 

Organizátor zajišťuje po celou dobu trvání tábora v místě jeho konání stálou lékařskou a odbornou zdravotnickou 
pohotovost a péči. Rodič pověřuje zdravotnický personál Organizátora, aby v době konání turnusu zajistil v plné míře 
potřebnou zdravotní péči o dítě, včetně vyšetření a zákroků předepsaných ošetřujícím lékařem podle plánu na dobu 
konání tábora a zdravotní péče v naléhavých případech. Rodič souhlasí s tím, že Organizátor může dítě v naléhavých 
případech dopravit za účelem poskytnutí další lékařské péče do potřebného zdravotnického zařízení, bude-li to podle 
rozhodnutí vedoucího táborového lékaře nezbytné. O změně zdravotního stavu kteréhokoliv z účastníků tábora bude 
zástupce Organizátora neprodleně informovat jeho ošetřujícího lékaře a Rodiče.

Rodič bere na vědomí, že zpozoruje-li Organizátor v souvislosti s tělesným nebo duševním stavem dítěte po dobu 
konání tábora příznaky, které by mohly poskytovat důvod k obavám nebo které je ve smyslu platného zákona o 
ochraně dětí povinen hlásit, bude o nich Organizátor po skončení tábora písemně informovat kontaktní osobu v dané 
nemocnici a/nebo ošetřujícího lékaře, respektive příslušný odbor péče o dítě.
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Podmínky zpracování údajů, které provádí Bátor Tábor, jsou podrobně uvedeny v dokumentu s názvem „Informace 
o zpracování údajů pro táborníky“ (dále jen „Informace o zpracování údajů“) a lze je kdykoliv nalézt na adrese:  

https://batortabor.hu/dokumentumtar/adatvedelem/. V těchto informacích je podrobně uveden právní základ zpraco-
vání údajů, rozsah zpracovávaných údajů, doba uchovávání údajů, okruh osob oprávněných získat přístup k údajům, 
jakož i související práva dotčených osob a možné opravné prostředky.

Správcem údajů táborníka a zákonného zástupce je Nadace Bátor Tábor (dále též „Bátor Tábor“). Kontakt: Reitter 
Ferenc utca 46–48, 1135 Budapešť; batortabor@batortabor.hu; +36 1 302 8808; https://batortabor.hu). Inspektor 
ochrany údajů Nadace Bátor Tábor: Lívia Benkő (l.benko@batortabor.hu).  

1. Souhlas se zpracováním údajů poskytnutých v souvislosti s přihláškou vyplněnou lékařem

Přihláška vyplněná lékařem je první etapou přihlášení táborníka na táborový pobyt. Zde ošetřující lékař táborníka a 
zákonný zástupce poskytnou Nadaci Bátor Tábor osobní údaje táborníka, které jsou nutné k podání přihlášky. Bátor 
Tábor je na základě objasnění zdravotního stavu schopen posoudit, zda se táborník může pobytu na táboře zúčast-
nit. Údaje může Bátor Tábor využít i k dalším účelům, které jsou stanoveny v Informacích o zpracování údajů, pokud 
zpracování údajů souvisí s táborníkovým pobytem na táboře a pokud jsou k tomu tyto údaje zapotřebí.

Se zpracováním výše uvedených údajů souhlasím. nesouhlasím.

Prosíme, zaškrtněte příslušnou odpověď křížkem (X).

2. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v souvislosti s balíčkem přihlášek vyplněných rodiči

Přihláška vyplněná rodiči je druhou etapou přihlášení se na tábor. Balíček přihlášek vyplněných rodiči mohou zákonní 
zástupci zaslat Nadaci Bátor Tábor po odeslání přihlášky vyplněné lékařem. 

Během druhé etapy se Bátor Tábor seznámí s údaji týkajícími se táborníků, aby byl schopen posoudit, zda je možné, 
aby se zúčastnili programů a činností v rámci tábora, aby byla zajištěna během trvání tábora zdravotní péče a aby se 
dobrovolníci Nadace Bátor Tábor mohli připravit na účast táborníka na táboře.

Údaje může Bátor Tábor využít i k dalším účelům, které jsou stanoveny v Informacích o zpracování údajů, pokud 
zpracování údajů souvisí s táborníkovým pobytem na táboře a pokud jsou k tomu tyto údaje zapotřebí.

Se zpracováním výše uvedených údajů souhlasím. nesouhlasím. 

Prosíme, zaškrtněte příslušnou odpověď křížkem (X).

3. Souhlas se zpracováním údajů uvedených na seznamu zdravotního programu táborníka před turnusem

S pomocí údajů o táborníkovi uvedených na tomto seznamu jsou pracovníci Nadace Bátor Tábor schopni táborníkovi 
připravit bezpečný pobyt na táboře (např. osobní kontakt, sestavení jídelníčku, rozdělení do domků).

Se zpracováním výše uvedených údajů souhlasím. nesouhlasím. 

Prosíme, zaškrtněte příslušnou odpověď křížkem (X).
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4. Souhlas se shromažďováním údajů v souvislosti s dopravou táborníka

Účelem shromažďování údajů je zajistit, aby táborník cestoval pouze v doprovodu takové osoby, která je k tomu 
oprávněna v prohlášení zákonného zástupce.

Se zpracováním výše uvedených údajů souhlasím. nesouhlasím. 

Prosíme, zaškrtněte příslušnou odpověď křížkem (X).

5. Souhlas se shromažďováním údajů v souvislosti s registrací při zahájení a při ukončení pobytu

Se zpracováním výše uvedených údajů souhlasím. nesouhlasím.

Prosíme, zaškrtněte příslušnou odpověď křížkem (X).

6. Souhlas s pořízením videozáznamu, fotografií, interview a jiného mediálního materiálu v souvislosti s táborem, 
v němž může figurovat táborník nebo zákonný zástupce

Pomocí videozáznamů, fotografií, interview a jiného mediálního materiálu pořízeného v souvislosti s táborem Nadace 
Bátor Tábor dokumentuje a představuje svou činnost dalším osobám, a tak může získávat zdroje na provoz tábora.

Bátor Tábor či jím pověřená třetí strana tyto materiály může využít v prezentačních materiálech programu Bátor Tábor 
a SeriousFun Children’s Network (síť táborů pomáhající na celém světě a zajišťující svou činností tábory založené na 
zážitkové terapii), může je zveřejnit ve vlastních výstupech nebo ve sdělovacích prostředcích formou citátů, článků 
nebo krátkých filmových ukázek či fotografií. Například si může fotografie od tábora vyžádat sponzor, který je vyvěsí 
na vlastní facebookové stránce s tím, že přispěl darem Nadaci Bátor Tábor.

Se zpracováním výše uvedených údajů souhlasím. nesouhlasím.

Prosíme, zaškrtněte příslušnou odpověď křížkem (X).

7. Souhlas s vypracováním písemné charakteristiky táborníka pracovníkem Nadace Bátor Tábor

Účelem charakteristiky je, aby Nadace Bátor Tábor na konci tábora informovala o tom, jaký má táborník vztah k 
táborovému prostředí, jakož i o problémech, ke kterým zde došlo. Bátor Tábor tyto informace a poučení využívá k 
vylepšení podmínek pobytu na táboře, ať už obecně (v takovém případě jsou údaje táborníka anonymizovány), nebo 
v průběhu příštího pobytu uvedeného táborníka na táboře.

Se zpracováním výše uvedených údajů souhlasím. nesouhlasím.

 Prosíme, zaškrtněte příslušnou odpověď křížkem (X).

8. Souhlas s účastí v programu Bátor Alumni a se shromažďováním potřebných údajů za tímto účelem. 

Nadace Bátor Tábor vytvořila program Bátor Alumni proto, aby táborníci i v budoucnu dostávali zprávy o životě Nada-
ce Bátor Tábor, o jejích akcích a setkáních. Účelem programu Alumni je, aby společenství vzniklé na táboře přetrvalo 
i po skončení tábora. Rozsah potřebných údajů: jméno táborníka, e-mailová adresa, korespondenční adresa.
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Se zpracováním výše uvedených údajů souhlasím. nesouhlasím.

Prosíme, zaškrtněte příslušnou odpověď křížkem (X).

9. ouhlas s tím, aby Bátor Tábor oslovil táborníka / zákonného zástupce s žádostí týkající se toho, zda nechtějí v 
budoucnu vystoupit na některé dobročinné akci nebo akci pro tisk.

Rozsah potřebných údajů: jméno táborníka, e-mailová adresa, korespondenční adresa.

Se zpracováním výše uvedených údajů souhlasím. nesouhlasím.

Prosíme, zaškrtněte příslušnou odpověď křížkem (X).

10. Souhlas s tím, aby Bátor Tábor oslovil táborníka / zákonného zástupce za účelem výzkumu, například v případě 
zjišťování zkušeností spojených s táborem Bátor Tábor.  

Rozsah potřebných údajů: jméno táborníka, e-mailová adresa, korespondenční adresa.

Se zpracováním výše uvedených údajů souhlasím. nesouhlasím. 

Prosíme, zaškrtněte příslušnou odpověď křížkem (X).

Právním základem výše uvedených udělení souhlasu je čl. 6 odst. 1 písm. a), respektive čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení 
(EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“). Souhlas je v každém případě dobrovolný a lze 
jej kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů založeného na souhlasu předtím, 
než byl tento souhlas odvolán.

Já, níže podepsaný (podepsaná) potvrzuji, že mi Nadace Bátor Tábor před udělením souhlasu poskytla Informace o 
zpracování údajů, že jsem měl (měla) možnost si je přečíst a položit otázky.

Dne: _________________ v _______________

_______________________________

(podpis)
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DOHODA S RODIČI

POZOR! TENTO DOKUMENT PO VYPLNĚNÍ A PODPISU LASKAVĚ ODEVZDEJTE KONTAKTNÍ OSOBĚ VE 
VAŠÍ NEMOCNICI. (JEJÍ JMÉNO A KONTAKT NALEZNETE V DOPISE RODIČŮM.)
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KODEX ODVÁŽNÝCH TÁBORNÍKŮ

Datum:

táborník rodič, opatrovník

Cítit se dobře! Právě Ty jsi jednou z největších hodnot Bátor Tábora!
Dávej pozor na ostatní (děti, cimborové – neboli kamarádi), na jejich tělesnou kondici i duševní stav! V táboře se 
nikdo nesmí prát,mluvit s druhými neslušně či neuctivě, vyhrožovat někomu nebo někoho zahanbovat! Nehádej 
se, raději se kamaraď!

1

Respektujme jeden druhého!
Na tábor přijíždějí různé děti z různých míst. Je důležité, abychom se navzájem plně respektovali a kaž-
dého brali takového, jaký je4

Užívej si programy!
Na táboře se nemohou používat telefony ani nejrůznější elektronické přístroje, proto je nech prosím doma! 5

Respektujme jeden druhého!
Na tábor přijíždějí různé děti i dospělí, kteří pocházejí z různých míst. Je důležité, abychom se navzájem plně respektovali a 
každého brali takového, jaký je. Chovej se k druhým tak, jak bys chtěl/a, aby se chovali oni k Tobě! To je jednoduché pravidlo.6

Dávej pozor na věci kolem sebe! Nikdo nesmí poškozovat cizí věci, ať už patří Bátor Táboru či jinému táborníkovi. 
Udržuj ve svém okolí čistotu a pořádek, každý den se vykoupej, vyčisti si zuby a vezmi si potřebné léky!
Chovej se k druhým tak, jak bys chtěl/a, aby se chovali oni k Tobě! To je jednoduché pravidlo.2

3. Netoulej se nikde sám/sama!
Na Bátor Táboře musíme neustále vědět, kde kdo je, což se samozřejmě týká i Tebe. Aby se mohli všichni a pořád cítit 
v bezpečí, je třeba toto pravidlo bezpodmínečně dodržovat. Cestuješ-li k nám ze zahraničí, drž se po celou cestu na 
dohled cimbory, který Tě doprovází! Po celou dobu konání tábora neopouštěj táborový areál!

3

Milý budoucí táborníku!
Toto je smlouva, kterou uzavíráš Ty jakožto táborník s Bátor Táborem (Táborem Odvahy). Ještě před odjezdem na tábor si ji spolu s rodiči 
pozorně přečti a vyjasni. Cílem Bátor Tábora je to, abyste se Ty a Tvoji druhové cítili dobře a v bezpečí u nás strávili několik dní.

Bude-li mít Bátor Tábor pocit, že nedodržuješ stanovená pravidla, může dojít k následujícím krokům:
• Nejdříve si s Tebou Tvůj cimbora o všem promluví a zamyslíte se nad tím, jak byste mohli situaci, problém změnit.
• Pokud se situace nezmění, může s jejím řešením pomoci i některý z členů vedení (pedagog či psycholog).
• Bude-li Tvé chování nadále bezprostředně ohrožovat ostatní nebo Tebe samotného, může Tě vedení tábora poslat domů

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA



• 4 věci, které jsou pro mě nejtypičtější: 

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

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

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

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

Cimborovi, který mě bude doprovázet cestou na tábor, vzkazuji, že…  Cimborům, kteří mě budou čekat na táboře, vzkazuji, že…  

• Co nejraději dělám ve volném čase: 

• Moji oblíbení zpěváci, skupiny jsou: 

• Občas se stane, že se bojím:

Už jsi někdy byl/a na Bátor Táboře?         Ano /  Ne

Kdybych mohl/a mít v souvislosti s táborem tři přání: 

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

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

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

• Mé oblíbené pohádky, fi lmy jsou:
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Cimborové už se na Tebe moc těší a rádi by Tě co nejlépe poznali. 
Proto nám o sobě na této stránce prosím něco pověz.

• Příjmení:  .........................................................................................  Křestní jméno: ...........................................................................................  

• Přezdívka nebo domácké oslovení:  ...................................................................................

• Datum narození:  ......................................................................

• Jmeniny:  ........................................................................................

9/8

DOPIS MÉMU 
BUDOUCÍMU CIMBOROVI
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Toto je prostor pro tvé vzkazy. 
Pokud nám chceš něco nakreslit nebo napsat o sobě či o táboře, 

pak jen do toho! Budeme se těšit na tvé zprávy!
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DOPIS MÉMU 
BUDOUCÍMU CIMBOROVI


