PRIHLASOVACÍ BALÍK
RODINNÝ TÁBOR
MILÉ RODINY!

Tešíme sa, že ste si vybrali Bátor Tábor. S týmto prihlasovacím balíčkom sa môžete prihlásiť do rodinného tábora 2019.
Prosím, pozorne si prečítajte nasledujúce strany.
Vyplnením a zaslaním prihlasovacieho balíčka potvrdíte svoju účasť na rodinnom tábore 2019. Prihlasovanie sa skladá z dvoch častí:
z lekárskeho prehlásenia, ktoré vyplní váš obvodný lekár ( vybavuje kontaktná osoba )
a z prihlasovacieho balíčka, ktorý prosím doručte nadácií buď emailom alebo poštou.
Pozor! Ak by ste sa z akéhokoľvek dôvodu rozhodli nezúčastniť sa tábora, dajte nám prosím vedieť v predstihu, telefonicky alebo
emailom. Len tak môžeme dať príležitosť zúčastniť sa tábora, inej rodine.
PROSÍME, UCHOVAJTE SI PRVÉ DVE STRANY TOHTO DOKUMENTU, AŽ DO DŇA NÁVŠTEVY TÁBORA.

TÁBOROVÉ PODMIENKY
Vyplnené a podpísané prihlasovacie balíčky zašlite:
Emailom s priloženým scanom na: taborozo@batortabor.hu
alebo
poštou ako doporučený list, na adresu: Bátor Tábor Alapítvány 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48, Maďarsko.
v

Prihlásiť sa môžete do: 10. septembra 2019.
Účasť v tábore je bezplatná, vrátane dopravy, ktorá je zabezpečená.
Príchod : vo štvrtok medzi 15:00 a 17:00 h.
Odchod: v nedeľu medzi 10:30 a 12:00 h. Účasť je povinná počas celého trvania tábora.
Povinná je účasť oboch rodičov/ opatrovníkov a súrodencov mladších ako 18 rokov. Účasť súrodencov, starších ako 18 rokov, voliteľná.
Miesto tábora: Bátor Tábor, 3000 Hatvan, Delelő Út

RODINNÝ TÁBOR

PRE KOHO?

TERMÍN TÁBORA

1. turnus

pre 0-10 ročné deti s nádorovým ochorením a ich rodiny

14 - 17. 11. 2019

Adresa a kontakt
Bátor Tábor Alapítvány, 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48.
+36 1 302 8808 | taborozo@batortabor.hu | www.batortabor.hu

dr. Gudor Orsolya
Hlavná doktorka
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PRIHLASOVACÍ BALÍK
RODINNÝ TÁBOR
O TÁBORE
AKÉ SÚ ĎALŠIE KROKY PO ODOSLANÍ PRIHLASOVACIEHO BALÍKA?
Posúdenie prihlášok: prichádzajúce prihlášky spracuje odborná komisia Kvôli veľkému počtu prihlášok sa môže stať, že sa dostanete
na čakaciu listinu. Čakacia listina neznamená odmietnutie, ale čakanie.
Rozhodnutie: dostanete poštou alebo e-mailom od nadácie Bátor Tábor najneskôr do
prvého októbrového týždňa. Ak by ste do tohto termínu nedostali odpoveď,
prosím kontaktujte nás.

ČO SA DEJE V RODINNOM TÁBORE?

Bátor Tábor nie je len obyčajným táborom. V našom tábore sa deti stávajú znova deťmi a spolu s ostatnými členmi rodiny si môžu
oddýchnuť, zabávať sa, zhovárať sa a tráviť čas v kruhu najbližších bez každodenných starostí – a to všetko v chápavej komunite ľudí
s podobným osudom. Účastníci majú príležitosť vyskúšať také aktivity, na ktoré by si doma pravdepodobne netrúfli (lanová dráha,
veslovanie, jazda na koni, lukostreľba, remeselnícke aktivity). Načerpať a obnoviť sebadôveru, vieru vo vlastné sily postaviť sa ťažkostiam i v
bežnom živote.

V RODINNOM TÁBORE:
zdraví a chorí súrodenci a rodičia získavajú nové skúsenosti a zážitky
zlepšujú sa rodinné vzťahy
realizujú spoločné rodinné hry, hry pre rôzne vekové kategórie a programy pre deti a dospelých
rodičia so spoločným osudom majú možnosť sa stretnúť a porozprávať sa, zdieľať vlastné skúsenosti
v rodinnom tábore pomáhajú dobrovoľníci, ktorí dávajú pozor na deti, hrajú sa s nimi, aby aj rodičia mohli relaxovať
rodiny čaká množstvo zaujímavých programov, z ktorých žiaden nie je povinný, ale všetky stoja za vyskúšanie

UBYTOVANIE A STAROSTLIVOSŤ:
Naše táborové miesto vyhovuje všetkým špeciálnym požiadavkám: moderné budovy s bezbariérovým prístupom, dobre
vybavená lekárska budova a pekne udržiavaná záhrada. V každom domčeku sú 3 izby s vlastnou kúpeľňou. Do každého
domčeka ubytujeme 2-3 rodiny. Ak by ste chceli získať viac informácií, alebo pozrieť sa na obrázky, navštívte našu webovú
stránku: www.batortabor.sk
Kvalitné stravovanie je zabezpečené 6x denne. V prípade ak máte špeciálnu diétu, napíšte nám o nej v prihlasovacom balíčku,
a my Vám ju zabezpečíme. Prosíme Vás, aby ste zo sebou neprinášali jedlo ani sladkosti
V táborovom areáli je zakázané konzumovať alkohol!

ZABEZPEČÍME LEKÁRSKU STAROSTLIVOSŤ:
O zdravotnú bezpečnosť sa stará táborový lekár a sestra, ktorí ošetrujú táborníkov v priateľskom prostredí.
Počas tábora, sú zodpovední za užívanie liekov pre deti, rodičia. Potrebné lieky si prosíme prineste zo sebou!
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Údaje o dieťati:
Meno:
Prezývka:
Dátum narodenia:
Číslo Európskeho preukazu
o zdravotnom poistení:
Meniny:
Adresa:
Tel. číslo domov:
Názov nemocnice:

Veľkosť tričiek
Detské veľkosti

celkom
___ ks.

celkom
___ ks.

Dieťa XS
(5-6 rokov)

___ ks.

XS (34-36)

___ ks.

Dieťa S
(7-8 rokov)

___ ks.

S (36-38)

___ ks.

Dieťa M
(9-10 rokov)

___ ks.

M (38-40)

___ ks.

Dieťa L
(11-12 rokov)

___ ks.

L (40-42)

___ ks.

Dieťa XL
(13-14 rokov)

___ ks.

XL (43-45)

___ ks.

XXL (46-48)

___ ks.

XXXL (49-51)

___ ks.

Údaje o rodičoch
Matka/opatrovateľka
Meno:
Prezývka:
Dátum narodenia:
Číslo Európskeho preukazu
o zdravotnom poistení:
Meniny:
Mobil.:
E-mailová adresa*

Dospelé veľkosti

Otec/opatrovateľ
Meno:
Prezývka:
Dátum narodenia:
Číslo Európskeho preukazu
o zdravotnom poistení:
Meniny:
Mobil.:

*Prosím uveďte emailovú adresu, ktorú pravidelne používate. Bátor Tábor cez túto e- mailovú adresu bude kontaktovať rodinu, na túto adresu sa
budú posielať informácie o tábore, informácie a novinky. Pokiaľ sa Vám zmení e-mailová adresa, prosím kontaktujte vedúceho Bátor Tábora (+36
1 302 8808). Keď nemáte e-mailovú adresu, prosím vpíšte do tohto políčka, že si prajete „Oznámenie poštovou formou“.

Údaje súrodencov
1.Meno:
Prezývka:
Dátum narodenia:
Číslo Európskeho preukazu
o zdravotnom poistení:
Meniny:

3.Meno:
Prezývka:
Dátum narodenia:
Číslo Európskeho preukazu
o zdravotnom poistení:
Meniny:

2.Meno:
Prezývka:
Dátum narodenia:
Číslo Európskeho preukazu
o zdravotnom poistení:
Meniny:

Prihlasovací balík pošlite e-mailom, alebo poštou do Bátor tábora. Adresu a kontakt nájdete na
prvej strane prihlasovacieho balíčka.

Prihlasovací balík pošlite e-mailom, alebo poštou do Bátor tábora. Adresu a kontakt nájdete na
prvej strane prihlasovacieho balíčka.

Užívate priebežne
nejaké lieky? Ak áno,
aké?

Potrebujete
špeciálnu
diétu?

Potrebujete špeciálnu
starostlivosť alebo
vybavenie? (napr.
invalidný vozík, detská
postieľka, detská stolička,
detská vanička, atď.)
Používate akékoľvek
príslušenstvo v bežnom
živote (invalidný
vozík, krivka, korzet,
načúvací prístroj ATD.)?

*V našom tábore Vám vieme zabezpečiť bezlaktózovú, bezlepkovú, vegetarianskú, diabetickú diétu a stravu bez mliečnych bielkovín.

Meno
súrodenca:

Meno
súrodenca:

Meno
súrodenca:

Meno
súrodenca:

Meno
otca:

Meno
matky:

Liečené
dieťa:

Máte nejakú
vážnejšiu chorobu?
Ak áno, akú?

Alergia
(lieky, jedlo,
peľ, uštipnutie hmyzu,
atď.)

PRIHLASOVACÍ BALÍK
RODINNÝ TÁBOR
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Ktoré je obľúbené zviera vo vašej rodine? (To bude znak rodiny v tábore. Odporúčame vyznačiť viacero, keby boli náhodou nejaké
zhody s druhými rodinami, aby sme mohli vybrať také zviera, ktoré máte radi.)

Existujú nejaké dôležité informácie o deťoch, rodine (napr. fyzické, emočné, súvisiace so správaním, možno dôležitá udalosť z
nedávnej minulosti), o ktoré sa chcete s nami podeliť pred príchodom na rodinný víkend?

Prihlasovací balík pošlite e-mailom, alebo poštou do Bátor tábora. Adresu a kontakt nájdete na
prvej strane prihlasovacieho balíčka.
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KÓDEX ODVÁŽNYCH

Milý účastník tábora!

Toto je zmluva medzi Bátor Táborom a rodinnými účastníkmi tábora. Prosíme Vás, aby ste si ju prečítali a porozprávali sa o nej ešte pred
Vašim príchodom do tábora. Cieľom Bátor Tábora je, aby ste sa cítili dobre, aby ste u nás strávili niekoľko dní v bezpečí. Vaším podpisom
potvrdzujete, že ste pochopili a prijali naše pravidlá.

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ
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 se nesmiete biť, neslušne sa rozprávaťs ostatnými,
ohrozovať alebo ponižovať iných! Nepodpichuj, radšej sa priateľ!

1
2
3

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

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

4

Dbaj o tot, aby Tvoje oblečenie nebolo v rozpore s dobrým vkusom ostatných! Neber se sebou kusy
oblečenia, na ktorých škaredé výrazy alebo nápisy či obrazy, ktoré môžu urážať iných. Aj napriek letnej
Spolu nám je lepšie
V Bátor Tábor musímevždy o každom verdieť, kdepráveje - to samozrejmeplatíajo Tebe. Ktomu, aby
smesa všetci cítili v bezpečí, toto pravidlo musíš nevyhnutne dodržiavať, nech je s Tebou vždy aj jeden
Cimbora! Počas pobytu v tábore

5

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

6
7
8

Preživaj zážitky!
V tábore nemožno používať telefón a rôzne electronickézariadenia, preto Ťa prosíme, nehaj ich doma!
Alemožna sa rozprávaťs ostatnými, písaťa posielať listy táborovou poštou a veľa sa usmievať! Vertomu,
žeaj Tybudeš
V areáli tábora je počas celého pobytu zakázané fajčiť a konzumovať alkohol!

Prosíme Vás, aby ste podpísali tento kódex, že ste ho pochopili a prijímate jeho obsah.

Dátum:

Otec/opatrovateľ

Matka/opatrovateľka

1. Dieťa

2. Dieťa

3. Dieťa

4. Dieťa
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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 Organizátor)
pri príležitosti organizovaného tábora zážitkovej terapie v maďarskom meste Hatvan v areáli Bátor Tábor, ktorého sa vyššie menované
dieťa a jeho rodina môže bezplatne zúčastniť.
Rodič súhlasí s tým, aby sa jeho dieťa a jeho rodina zúčastnila tábora zážitkovej terapie Bátor Tábor (3000 Hatvan, Delelő út, Maďarsko), usporiadaného Organizátorom v čase odo dňa. ................... do dňa ....................... a to bez zaplatenia účastníckeho poplatku.
Rodič povoľuje svojmu dieťaťu, abysa 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 berie na vedomie, že na všetkých programoch, do ktorých sú zapojené deti s rodičmi,
sú za deti zodpovední rodičia.
Rodič berie navedomie, že Organizátor nezodpovedá za jeho dieťa, kým sa dieťa neodovzdá pracovníkom, zamestnancom a
poverencom (sprevádzajúcim osobám – dobrovoľníkom) organizátora. Zodpovednosť Organizátora za dieťa zaniká, keď pracovníci,
zamestnanci, resp. poverenci (sprevádzajúce osoby – dobrovoľníci) Organizátora odovzdajú dieťa Rodičovi, alebo ním poverenej a
splnomocnenej osobe.
Ak organizátor zistí, že ktorýkoľvek člen rodiny nedodržiava pravidlá obsiahnuté v kódexe odvahy, vedenie tábora bude
spolupracovať s rodinou pri hľadaní riešenia problému. Ak je situácia nebezpečná pre rodinu alebo pre ktoréhokoľvek z
účastníkov tábora, vedenie sa môže rozhodnúť rodinu poslať domov.
Organizátor zabezpečuje počas pobytu v tábore trvalú zdravotnú bezpečnosť. Rodič poveruje zdravotníckeho pracovníka poskytnutého
organizátorom, aby počas pobytu podľa potreby zabezpečil zdravotnú starostlivosť svojich detí.
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 je zodpovedný za pravidelné podávanie liekov svojmu/im dieťaťu/deťom počas tábora.
Rodič zabezpečí včasné dodanie všetkých potrebných dokumentov (viď informačný list pre rodičov) organizátorovi. 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 náležitej starostlivosti o dieťa v tábore.
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.

Prihlasovací balík pošlite e-mailom, alebo poštou do Bátor tábora. Adresu a kontakt nájdete na
prvej strane prihlasovacieho balíčka.
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Rodičia poskytnú svojim deťom a ich rodinným príslušníkom vhodné oblečenie, potrebné lieky a všetky dôležité dokumenty.
Rodič berie na vedomie, že je finančne zodpovedný za škody spôsobené zavinením svojich rodinných príslušníkov v budovách alebo
zariadeniach.
Rodič sa zaväzuje, že sa bude riadiť požiadavkou organizátora, prinesie si len veci, ktoré sú nevyhnutne potrebné na táborenie, cenné
veci, a veci ktoré ohrozujú fyzickú integritu táborníkov, zostanú doma. Organizátor nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek
položky, ktoré boli v tábore stratené. Rodič berie na vedomie pravidlá obsiahnuté v Kódexe odvážnych a berie na vedomie, že
Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody alebo nehody vyplývajúce z nedodržania pravidiel.
Podpísaním tejto zmluvy rodič súhlasí s tým, že organizátor bude oboznámený so zdravotnými a osobnými informáciami/údajmi, ktoré
boli oznámené dieťaťu a ich rodinným príslušníkom, a bude s nimi zaobchádzať. Organizátor vyhlasuje, že údaje sú zhromažďované a
spravované výlučne na účely organizácie tábora podľa príslušných právnych predpisov. Registračné číslo databázy detí evidovaných
a prevádzkovaných podľa zákona o ochrane údajov Nadácie Bátor Tábor: 02240-0001.
Rodič berie na vedomie, že Nadácia Bátor Tábor a osoba v jej mene, nezodpovedá za potraviny prinesené rodičmi do areálu tábora,
vrátane potravín, ktoré si vymieňajú rodičia medzi sebou.

Organizátor
Nadácia Bátor Tábor
V:

Rodič/opatrovník

Adresa a kontakt:
Bátor Tábor Alapítvány, 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48.
Telefon: +36 1 302 8808 | E-mail: taborozo@batortabor.hu | www.batortabor.hu

Prihlasovací balík pošlite e-mailom, alebo poštou do Bátor tábora. Adresu a kontakt nájdete na
prvej strane prihlasovacieho balíčka.
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NADÁCIA BÁTOR TÁBOR
SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ÚČASTNÍKOV TÁBORA

Prevádzkovateľ údajov účastníka a zákonného zástupcu je Nadácia Bátor Tábor („Bátor Tábor”). Kontakty: Reitter Ferenc
utca 46-48., 1135 Budapest; batortabor@batortabor.hu; +36 1 302 8808; https://batortabor.hu).
Zodpovedná osoba nadácie Bátor Tábor: EszterváriAdrienn (a.esztervari@batortabor.hu).
Podmienky spracovania údajov nadáciou Bátor Tábor obsahuje dokument s názvom „Informácie o spracovaní osobných
údajov účastníkov tábora“ („Informácie o spracovaní údajov“). Informácie o spracovaní údajov pripájame k tomuto súhlasu
a ďalej sú vždy prístupné na adrese: https://batortabor.hu/dokumentumtar/adatvedelem/ Informácie
o spracovaní údajov detailne obsahujú presný právny základ spracovania údajov, okruh spracovaných údajov, čas
uchovávania údajov, okruh oprávnených osôb s prístupom k údajom, ako aj súvisiace práva a opravné prostriedky, ktoré
môžu dotknuté osoby využiť.
Vyhovujúcu odpoveď označte, prosím, krížikom!
1. Súhlas so spracovaním údajov poskytnutých v súvislosti s lekárskym prihlásením účastníka
Lekárske prihlásenie účastníka je prvou fázou prihlásenia účastníka do tábora, počas ktorého ošetrujúci lekár a zákonný
zástupca účastníka poskytne pre Bátor Tábor osobné údaje účastníka potrebné k prihláseniu. Bátor Tábor dokáže na
základe ozrejmenia zdravotného stavu účastníka posúdiť možnosť jeho účasti v tábore. Údaje môže Bátor Tábor použiť aj
v súvislosti s inými cieľmi spracovania údajov, definovanými v Informáciách spracovaní údajov, v prípade, ak spracovanie
údajov súvisí s účasťou účastníka v tábore a tieto údaje sú k tomu potrebné.
S vyššie uvedeným spracovaním údajov		

súhlasím.

nesúhlasím.

2. Súhlas so spracovaním údajov poskytnutých v súvislosti s rodičovským prihlásením účastníka
Rodičovské prihlásenie účastníka je druhou fázou prihlásenia účastníka do tábora. Balík rodičovskej prihlášky môžu
zákonní zástupcovia zaslať pre Bátor Tábor po lekárskom prihlásení účastníka.
Počas toho sa vie Bátor Tábor oboznámiť s údajmi účastníkov tábora, aby dokázal vyhodnotiť ich prihlášku, umožniť účasť
na programoch a aktivitách, ďalej im zabezpečiť zdravotnú starostlivosť počas trvania tábora a umožniť dobrovoľníkom
Bátor Tábora, aby sa mohli individuálne pripraviť na účasť v tábore.
Údaje môže Bátor Tábor použiť aj v súvislosti s inými cieľmi spracovania údajov, definovanými v Informáciách o spracovaní
údajov, v prípade, ak spracovanie údajov súvisí s účasťou účastníka v tábore a tieto údaje sú k tomu potrebné.
S vyššie uvedeným spracovaním údajov		

súhlasím.

nesúhlasím.

3. Súhlas so spracovaním údajov zdravotného programu účastníka nachádzajúcich sa na zozname pred turnusom
Pomocou údajov účastníka nachádzajúcich sa na zozname sa vedia spolupracovníci Bátor Tábor pripraviť na bezpečnú
účasť účastníka v tábore (napr. osobný kontakt, zostavenie stravy, pridelenie do domov).
S vyššie uvedeným spracovaním údajov		

súhlasím.

nesúhlasím.

Prihlasovací balík pošlite e-mailom, alebo poštou do Bátor tábora. Adresu a kontakt nájdete na
prvej strane prihlasovacieho balíčka.
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4.Súhlas s evidenciou údajov spojených s prepravou účastníka
Cieľom evidencie je zabezpečenie toho, aby účastník tábora cestoval len v sprievode osoby, ktorú na to vo vyhlásení
oprávnil zákonný zástupca.
S vyššie uvedeným spracovaním údajov		

súhlasím.

nesúhlasím.

5. Súhlas s evidenciou údajov spojených s prihlásením do tábora a odhlásením z tábora
S vyššie uvedeným spracovaním údajov		

súhlasím.

nesúhlasím.

6.Súhlas s vyhotovením videa, fotografie, rozhovoru a iného mediálneho materiálu v súvislosti s táborom, na ktorých
môže byť uvedený účastník alebo zákonný zástupca.
Bátor Tábor pomocou videí, fotografií, rozhovorov a iných mediálnych materiálov dokumentuje, pre externé osoby prezentuje svoju činnosť a pomocou nich môže získať zdroje pre svoje fungovanie.
Bátor Tábor ako aj ním poverená tretia strana môže tieto materiály použiť v prezentačných materiáloch Bátor Tábor a
SeriousFun Children’s Network (združenie táborov, ktoré podporuje prácu zážitkových táborov na celom svete), môže ich
zverejniť na vlastných platformách alebo v médiách, prostredníctvom zverejnenia citátov, článkov alebo krátkych úsekov
z filmov, fotografií. Sponzor môže napríklad požiadať o fotografiu z tábora, ktorú zverejní na svojej Facebook stránke, že
poskytol pre Bátor Tábor dar.
S vyššie uvedeným spracovaním údajov		

súhlasím.

nesúhlasím.

7. Súhlas s vyhotovením charakteristiky táborníka, pracovníkom Bábor Tábora
Cieľom charakteristiky je, aby sa Bátor Tábor pri ukončení tábora informoval, aký mal účastník tábora postoj k okolnostiam tábora, ako aj k vzniknutým ťažkostiam. Bátor Tábor tieto informácie a znalosti použije pri zlepšovaní podmienok
tábora, buď všeobecne (v takom prípade sa údaje účastníka anonymizujú), alebo pri budúcej účasti účastníka v tábore.
S vyššie uvedeným spracovaním údajov		

súhlasím.

nesúhlasím.

8.
Súhlas s účasťou účastníka v programe Bátor Alumni, a s evidenciou k tomu potrebných údajov.
Bátor Alumni zriadil Bátor Tábor z toho dôvodu, aby mohli účastníci táborov aj v budúcnosti dostávať informácie o živote,
akciách, stretnutiach Bátor Tábora. Cieľom programu Alumni je, aby sa spoločenstvo Bátor Tábora zachovalo aj po tábore.
Potrebný okruh údajov: priezvisko a meno účastníka tábora, e-mailová adresa, bydlisko
S vyššie uvedeným spracovaním údajov		

súhlasím.

nesúhlasím.

Prihlasovací balík pošlite e-mailom, alebo poštou do Bátor tábora. Adresu a kontakt nájdete na
prvej strane prihlasovacieho balíčka.
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9. Súhlas s tým, aby Bátor Tábor / oslovil účastníka zákonného zástupcu s otázkou, či by sa v budúcnosti zúčastnil na
dobročinnom podujatí alebo mediálnom podujatí.
Potrebný okruh údajov: priezvisko a meno účastníka tábora, e-mailová adresa, bydlisko.
S vyššie uvedeným spracovaním údajov		

súhlasím.

nesúhlasím.

10. Súhlas s tým, aby Bátor Tábor oslovil účastníka / zákonného zástupcu s prieskumnými otázkami, napríklad prieskumom o skúsenostiach spojených s Bátor Táborom.
Potrebný okruh údajov: priezvisko a meno účastníka tábora, e-mailová adresa, bydlisko.
S vyššie uvedeným spracovaním údajov		

súhlasím.

nesúhlasím.

Právnym základom vyššie uvedených súhlasov je článok 6. odsek (1) písmeno a) a článok 9. odsek (2) písmeno
a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov EU č. 2016/679. („GDPR”). Udelenie súhlasu je v vždy dobrovoľné a
možno ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu
pred jeho odvolaním.
Nižšie podpísaný/á vyhlasujem, že poskytol Informácie o spracovaní údajov, ktoré som mal/a možnosť prečítať a položiť
prípadné otázky.

Organizátor
Nadácia Bátor Tábor
V:

Meno - tlačeným písmom			

Podpis

Otec/ opatrovateľ
Matka/ opatrovateľka
Dospelý člen rodiny (súrodenec)
Dospelý člen rodiny (súrodenec)
Starý rodič

Prihlasovací balík pošlite e-mailom, alebo poštou do Bátor tábora. Adresu a kontakt nájdete na
prvej strane prihlasovacieho balíčka.
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VYHLÁSENIE ZODPOVEDNOSTI PRE DOSPELÝCH

Na programoch každá dospelá osoba sa zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť.
Radi by sme Vás upozornili, že počas programov nie je nič povinné, je to na Vašom rozhodnutí, či sa zapojíte do plnenie.
Držitelia programu poskytnú podrobné informácie o programe, aj o bezpečnostních pravidiel pred spustením programu.
Bátor Tábor nezodpovedá za škody spôsobené táborníkom tretím osobám.
Nesmie používať lanovú dráhu a ani sa zúčastňovať na veslovaní, lukostreľbe a jazdení na koni osoba, ktorá je pod
vplyvom alkoholu, omamných látok a lieku, ktorý ovplyvňuje koncentráciu.
Lanovú dráhu nemôžu použiť osoby, ktoré majú: cievne, kardiovaskulárne ochorenia, epilepsiu, problémy s krvným
tlakom, ťažké muskuloskeletálne poruchy, mamy, ktoré čakajú dieťa a osoba, ktorá nedávno podstúpila chirurgickým
zákrokom. Astmatici, diabetici, alergici na uštipnutie, atď. môžu použiť dráhu iba vtedy, ak majú pri sebe správny liek a
dohodnú sa pred programom s držiteľmi programu.
Vo všetkých ostatných situáciách, ktoré nie sú uvedené vyššie, ale môžu ovplyvniť vašu účasť na programoch, informujte
prosím pred začiatkom programu držiteľov programu, ktorí Vám môžu pomôcť pri rozhodovaní o účasti na programe.
Zaväzujem sa dodržiavať pokyny držiteľov programu. Som si vedomý/á, že držitelia programu môžu odmietnuť moju
účasť v programe, ak nebudem dodržiavať bezpečnostné pokyny a ak nebudem správne používať nástroje.
S mojím podpisom uznávam, že som si pozorne prečítal/a tieto informácie a vzal/a som na vedomie upozornenia.

Dátum:

Meno - tlačeným písmom			

Podpis

Otec/ opatrovateľ
Matka/ opatrovateľka
Dospelý člen rodiny (súrodenec)
Dospelý člen rodiny (súrodenec)
Starý rodič

Prihlasovací balík pošlite e-mailom, alebo poštou do Bátor tábora. Adresu a kontakt nájdete na
prvej strane prihlasovacieho balíčka.
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TÁBOR LIST PRE MOJICH CIMBOROV

Milá rodina, budúci táborníci!
V nasledujúcej časti by sme Vás chceli požiadať o pomoc, aby sme Vás spoznali trochu lepšie. Táto časť sa netýka účelu
získavania informácií, ale skôr toho, aby sme sa vedeli naladiť na čas strávený spolu.
• Vaše rodinné meno
• Ako Vás môžeme nazývať v tábore?
• Čo robíte radi vo voľnom čase?

• V ktorej rozprávke alebo v ktorom filme by ste najradšej účinkovali a prečo?

• Ak by ste mali 3 priania, čo by to bolo?

• Akú superschopnosť/ supersilu by ste chceli mať?

• Aké zážitky by ste chceli zažiť v tábore? Ako by Vám v tom vedeli pomôcť cimborovia?

• Odkazujem cimborom, že.

Prihlasovací balík pošlite e-mailom, alebo poštou do Bátor tábora. Adresu a kontakt nájdete na
prvej strane prihlasovacieho balíčka.
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TÁBOR LIST MOJIM CIMBOROM

Toto je miesto pre Vaše odkazy!

Ak by ste nám chceli hocičo nakresliť, napísať o sebe, alebo O tábore, spravte to tu!
Budeme sa tomu veľmi tešiť!
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