
JELENTKEZÉSI CSOMAG
CSALÁDI TÁBOR

KEDVES CSALÁDOK!
Örülünk, hogy eljutott hozzátok a Bátor Tábor híre. Ezzel a Jelentkezési Csomaggal a 2019-es Családi Táborainkba tudjátok leadni 
jelentkezéseteket.

Kérjük, figyelmesen olvassátok el a következő oldalakat.

Részvételi szándékotokat a 2019-es Családi Táborba a mellékelt Jelentkezési Csomag hiánytalan kitöltésével és visszaküldésével erősíthetitek meg.

A jelentkezés két részből áll: 

 az orvosi jelentkeztetésből, melyet a kezelőorvosotok, kapcsolattartótok intéz

 és az alábbi Jelentkezési Csomagból, melyet a Bátor Tábor Alapítvány számára kell eljuttatnotok.

Figyelem! Ha bármilyen okból mégsem kívántok élni a táborozási lehetőséggel, kérjük, a lehető leghamarabb jelezzétek Alapítványunknak 
telefonon vagy e-mailben. Csak így nyílik lehetőségünk átadni a helyet egy másik érintett családnak.

KÉRJÜK, A TÁBOROZÁSIG A LEVÉL ELSŐ KÉT TÁJÉKOZTATÓ OLDALÁT TARTSÁK MEG.

TÁBOROZÁSI FELTÉTELEK
 A kitöltött és aláírt Jelentkezési Csomagot juttassátok 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.

v

  A táborban való részvétel ingyenes, a családoknak csak az oda- és visszautazás költségét kell vállalniuk. 

  Érkezés: csütörtökön 15:00 és 17:00 óra között. 
Távozás: vasárnap 10:30 és 12:00 óra között A részvétel a tábor teljes ideje alatt szükséges. A programok terápiás jellege miatt ettől 
eltérni nem tudunk.
 A Családi Táborban mindkét szülő/gondviselő és a 18 év alatti összes testvér részvétele kötelező. A 18 év feletti testvér részvétele opcionális.

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

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

határidő: 2019. szeptember 9.

   

   dr. Gudor Orsolya Barczi Zsófi a
   orvosigazgató táborozószervező munkatárs

CSALÁDI TÁBOROK

1. turnus*

2. turnus*

3. turnus*

4. turnus

TÁBOROZÁS IDŐPONTJA

2019. 10. 24-27.

2019. 10. 31-11.03.

2019. 11. 07-10.

2019. 11. 21-24.

KIKNEK?

0-7 éves daganatos, hemofíliával és JIA betegséggel élő, valamint 
szervtranszplantált gyermekek és családjuk részére

0-7 éves daganatos, hemofíliával és JIA betegséggel élő, valamint 
szervtranszplantált gyermekek és családjuk részére

0-7 éves daganatos, hemofíliával és JIA betegséggel élő, valamint 
szervtranszplantált gyermekek és családjuk részére

0-7 éves diabétesszel élő gyermekek és családjuk részére

*Figyelem! A családok turnusokba osztásáról az Alapítvány dönt, kérjük, hogy turnus időpontot ne jelöljenek meg a jelentkezési lapon.

Amennyiben bármilyen kérdés merülne fel, bátran érdeklődjetek  táborozószervezőinknél  telefonon (Barczi Zsófia: +36 30 827 7336 
és Balog Emese: +36 20 237 8287-es) telefonszámon, vagy a taborozo@batortabor.hu e-mail címen. 
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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 egyelőre várólistára kerültök. A várólista nem elutasítást jelent, hanem várakozást.

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

JELENTKEZÉSI CSOMAG
CSALÁDI TÁBOR
A TÁBOROZÁSRÓL

Ezt a lapot tartsátok meg!

MI TÖRTÉNIK A CSALÁDI TÁBORBAN? 

A Bátor Tábor nem csupán egy tábor. Táborozóink sorstársak között olyan dolgokat próbálhatnak ki, amire otthon nagy valószínűséggel 
még nem nyílt lehetőségük (pl. magas kötélpálya, evezés, lovaglás, íjászat, kézműveskedés). Az átélt kalandok, sikerélmények útján a 
családok megtapasztalják, hogy többre képesek, mint gondolták volna, így hazatérve újult erővel tudnak szembeszállni nehézségeikkel.

„A Bátor Táborban a fiam elfogadta hogy nincs
egyedül a betegségével, szülőtársaim segítségével
nagyon sok félelmemet legyőztem, és nagyon sok
kérdésemre választ kaptam.” - egy szülő

„Sosem feledjük az erőt és szeretetet,

ami ebben a közösségben volt, amit 

innen kaptunk és észleltünk.” - egy szülő

SZÁLLÁS, ELLÁTÁS:
A táborhelyünk maximálisan kiszolgálja táborozóink igényeit: modern, akadálymentesített épületek, jól felszerelt orvosi épület, 
szépen karban tartott kert várja őket. Minden házban 3 szoba található, amelyek mindegyikéhez önálló fürdőszoba tartozik. 
Egy házba 2-3 családot osztunk be. Képekért és bővebb információért keressék fel honlapunkat: www.batortabor.hu

Napi hatszori étkezést biztosítunk, és a különleges diétaigényeket is figyelembe tudjuk venni, amennyiben az alábbi 
Jelentkezési Csomagban erről írásban tájékoztattok minket. Kérjük, ételeket, nassolnivalót ne hozzatok magatokkal.

A tábor területére alkoholt behozni, illetve alkoholt fogyasztani tilos!

A CSALÁDI TÁBORBAN:
az egészséges és beteg testvérek valamint a szülők új élményeket, tapasztalatokat szereznek egymásról és magukról 

erősödik a családi kapcsolatuk

lesznek közös családi játékok és korosztályoknak megfelelően külön gyermek és felnőtt programok

a szülők sorstársakkal találkozhatnak, beszélgethetnek, illetve megoszthatják egymással tapasztalataikat

a családok tábori életét önkéntesek segítik, akik vigyáznak a gyerekekre, játszanak velük, hogy a szülőknek is legyen 
lehetőségük kikapcsolódni

rengeteg izgalmas program várja a családokat, amik közül egyik sem kötelező, de mindet érdemes kipróbálni

 
ORVOSI ELLÁTÁST BIZTOSÍTUNK: 

Az egészségügyi biztonságról tábori orvos és nővér gondoskodik, akik barátságos, gyermekközpontú légkörben 
látják el szükség esetén a táborozókat.

 A gyermek gyógyszerelése a tábor alatt a szülők feladata. A szükséges gyógyszereket, kérjük, hozzátok 
magukkal!



Kérjük, jelöljétek meg, mely betegségben érintett gyermeketek: 
 BETEGSÉGTÍPUS  Rakj X-et!

DAGANATOS BETEGSÉG DIABÉTESZ SZERVTRANSZPLANTÁCIÓ HEMOFÍLIA JIA
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Apa/gondviselő:
Név: 
Becenév:
Születési idő: (év / hó / nap) 
TAJ szám:  
Névnap:
Mobil tel.:

A gondozott gyermek adatai
Név: 
Becenév: 
Születési idő (év/hó/nap): 
TAJ szám: 
Névnap:     
Lakcím:
Otthoni telefonszám: 

Gondozóközpont/kórház neve: 

Szülők adatai
Anya/gondviselő:
Név: 
Becenév:
Születési idő: (év / hó / nap) 
TAJ szám: 
Névnap:
Mobil tel.: 

E-mail cím*
E-mail:
*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
értesítsérek a Bátor Tábor táborozószervezőjét (+36 1 302 8808). Ha nincs e-mailcíme a családnak, kérjük írjátok ide: „Postai értesítést kér”.

Testvérek adatai

1. Név: Becenév: 
Születési idő (év/hó/nap): Névnap:
TAJ szám:

2. Név: Becenév: 
Születési idő (év/hó/nap): Névnap:
TAJ szám:

3. Név: Becenév: 
Születési idő (év/hó/nap): Névnap:
TAJ szám:

4. Név: Becenév: 
Születési idő (év/hó/nap): Névnap:
TAJ szám:

JELENTKEZÉSI CSOMAG
CSALÁDI TÁBOR

A Jelentkezési Csomagot postázzátok, vagy küldjétek el e-mailben a Bátor Tábor 
Alapítványhoz.  Az elérhetőségeket a Jelentkezési Csomag nyitóoldalán találjátok.

A résztvevők pólómérete 

Gyermekméretek 
összesen 
___ db. Felnőtt méretek összesen 

___ db. 

Gyerek XS (5-6 éves) ___ db. XS (34-36) ___ db. 

Gyerek S (7-8 éves) ___ db. S (36-38) ___ db. 

Gyerek M (9-10 éves) ___ db. M (38-40) ___ db. 

Gyerek L (11-12 éves) ___ db. L (40-42) ___ db. 

Gyerek XL (13-14 éves) ___ db. XL (43-45) ___ db. 

XXL (46-48) ___ db. 

XXXL (49-51) ___ db. 
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JELENTKEZÉSI CSOMAG
CSALÁDI TÁBOR
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A Jelentkezési Csomagot postázzátok, vagy küldjétek el e-mailben a Bátor Tábor 
Alapítványhoz. Az elérhetőségeket a Jelentkezési Csomag nyitóoldalán találjátok.
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JELENTKEZÉSI CSOMAG
CSALÁDI TÁBOR

ÉRKEZÉS
Mivel érkeztek a táborba? (csütörtök, 15:00-17:00)

 autó  busz ……………………………………………………………  vonat 
• Hány órára érkeztek? • Pontosan hány órára érkeztek a hatvani vasút-/buszállomásra? ………………………… 
…………………………………………………………………… (A megadott időpontban az alapítvány kisbuszával az állomáson várunk benneteket.)

TÁVOZÁS
Hogyan távoztok a táborból? (vasárnap, 10:30-12:00)

 autó  busz ……………………………………………………………  vonat 
• Hány órakor távoztok? • Pontosan hány órakor indul járatotoka hatvani busz-/vasútállomásról?…………………… 
…………………………………………………………………… (Figyelem! Csak 10:30-12:00 közötti időpontban tudunk benneteket az állomásra 

szállítani az alapítvány kisbuszával.)

A táborban a részvétel ingyenes, a családnak csak a táborba és visszautazási költségét kell vállalnia.
A programok miatt a lent megjelölt érkezési és távozási időpontot, kérjük, minden körülmények között tartsátok be.

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

Mi a család közös kedvenc állata? (Ez lesz a család jele a táborban. Érdemes több állatot is megjelölni, hogy azonos igények esetén 
minden család olyan állatot kapjon, amilyet szeret.)

Van-e valami fontos tudnivaló a gyerekekről, családról ( pl. fizikai, viselkedési, lelki-érzelmi jellegű, esetleg meghatározó esemény 
a közelmúltból), melyet szeretnétek megosztani velünk, mielőtt eljöttök a családi hétvégére?

A Jelentkezési Csomagot postázzátok, vagy küldjétek el e-mailben a Bátor Tábor 
Alapítványhoz. Az elérhetőségeket a Jelentkezési Csomag nyitóoldalán találjátok.
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JELENTKEZÉSI CSOMAG CSALÁDI TÁBOR
BÁTRAK KÓDEXE

Érezd jól magad! 
Te vagy az egyik legnagyobb érték a Bátor Táborban! Figyelj táborozó társaid testi-lelki épségére! A táborban 
nem lehet verekedni, a másikkal tiszteletlenül beszélni, fenyegetni, megszégyeníteni! Ne piszkálódj, inkább 
barátkozz!

1

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

Élvezd a programokat!
A táborban az a szokás, hogy a mobiltelefonjainkat erre a pár napra pihenni hagyjuk. Ha mégis na-
gyon sürgős dolgotok akad, csak akkor lehet telefonálni, ha azzal a programokat nem zavarjátok. A 
fotózással sem kell törődnötök, a tábor ideje alatt profi  fotós cimborák készítenek szép felvételeket a 
kicsikről és nagyokról egyaránt.

5

Tisztán, józanul!
Dohányozni csak a tábor területén kívül, a kijelölt helyen szabad, és kizárólag nagykorúak számára. 
A tábor teljes időtartama alatt tilos alkoholt fogyasztani, a programokon alkoholos befolyásoltság 
állapotában nem lehet részt venni.

6

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 gyógy-
szereidet! Bánj úgy másokkal, ahogy te szeretnéd, hogy veled bánjanak! Ez ilyen egyszerű.

2
Ne kószálj egyedül!
A Bátor Táborban mindenkiről mindig tudnunk kell, hogy hol van, természetesen rólad is. Ha gyerek vagy, kérünk, hogy
vagy a szüleiddel vagy a cimboráiddal legyél. A tábort kizárólag szülői kísérettel/felügyelettel hagyhatod el. Ha szülő
vagy, és elhagyod a tábor területét, kérünk, írd fel magad a ki-be papírra. Ahhoz, hogy mindenki biztonságban érez-
hesse magát, ezt a szabályt feltétlenül be kell tartanotok.

3

Ez egy szerződés, ami a Bátor Tábor és a családok között köttetik. Kérünk 
benneteket, hogy olvassátok el és beszéljétek meg még a táborba érkezés előtt. 
Aláírásotokkal jelezzétek, hogy megértettétek és elfogadtátok a benne foglaltakat. 
A Bátor Tábor célja, hogy az egész család jól érezze magát, és hogy biztonságos 
körülmények között töltsetek el néhány napot nálunk

Kérünk Benneteket, hogy írjátok alá (ha nem tudsz még írni, rajzolni is lehet) ezt a kódexet, hogy megértettétek és elfogadjátok a 
benne leírtakat.

Aláírások

Apa/Gondviselő 

2. Gyermek

Anya/Gondviselő

3. Gyermek

1. Gyermek

4. Gyermek

ALAPSZABÁLYOK

Dátum:
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MEGÁLLAPODÁS,
amely létrejött egyrészről 

nevű gyermek/ -ek

nevű szülője / gondviselője / törvényes képvise-
lője, (megfelelő rész aláhúzandó) 

lakcíme: ;

szülő leánykori neve:  ; 

mint szülői felügyeletet gyakorló személy (a továbbiakban: Szülő)

másrészről a Bátor Tábor Alapítvány (Bírósági nyilv.száma: 8659, adószáma: 18107913-1-41; értesítési címe: 1135 Budapest, Reitter 
Ferenc u. 46-48. ), mint Szervező (a  továbbiakban: Szervező) között, abból az alkalomból, hogy a Szervező által a hatvani tábor-
helyen megrendezésre kerülő élményterápiás táborban a fent nevezett gyermek és családja részvételi lehetőséget kapott. Szülő 
hozzájárul ahhoz, hogy ő és családja a Szervező által a Bátor Táborban (Hatvan, Delelő u.) megrendezésre kerülő élményterápiás 
táboroztatáson térítési díj fizetése nélkül részt vegyen. A tábor pontos időpontját kiértesítő levelünk fogja tartalmazni.

Szülő engedélyezi gyermekei számára, hogy részt vegyenek valamennyi, a Bátor Tábor keretében és helyszínén megtartott fog-
lalkozáson (lovaglás, íjászat, horgászat, alacsony- és magaskötélpálya, zene és színjátszás, kézművesség, fotó, sport) a biztonsági 
előírások betartása mellett. Szülő tudomásul veszi, hogy minden olyan programon, amelyen a gyermekek a szülőkkel együtt vesznek 
részt, a gyermekekért a szülők a felelősek. Amikor a gyermek(ek)et Szülő átadja Szervező dolgozói, alkalmazottai és megbízottai 
részére, a felelősséget Szervező vállalja.

Ha a Szervező úgy látja, hogy a család bármely tagja a Bátrak Kódexében foglalt szabályokat nem tartja be, akkor a tábor vezetősége 
a családdal közösen próbál megoldást találni a problémára. Amennyiben a helyzet a családra vagy a tábor bármely részvevőjére 
veszélyes, a vezetőség dönthet úgy, hogy hazaküldi a családot.

Szervező a tábor ideje alatt a helyszínen állandó orvosi készenlétet biztosít. A Szülő megbízza a Szervező által biztosított egészségügyi 
személyzetet, hogy a turnus ideje alatt gyermekei szükség szerinti egészségügyi ellátásáról maradéktalanul gondoskodjon. A szülő 
hozzájárul, hogy egészségi és/vagy pszichés szempontból sürgős esetben táborozó gyermekét a hatályos orvosi szabályok szerint, 
akarata ellenére is a további orvosi ellátás érdekében a Szervező a megfelelő egészségügyi intézménybe szállíthassa, amennyiben a 
tábor vezető orvosának döntése alapján ez nem elkerülhető. A táborozás ideje alatt Szülő felelős azért, hogy gyermekei rendszeresen 
szedett gyógyszereit, beadásukhoz szükséges saját eszközeit elhozza és a táborozás alatt a gyógyszerek beadásáról gondoskodjon.

Szülő biztosítja, a Szervező által kért valamennyi szükséges dokumentum megfelelő időben való megküldését (lsd. Értesítő levél).

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 tá-
borozást követően ezeket írásban jelzi.

Szülő gondoskodik a táborban részt vevő gyermeke és a családtagjai számára szükséges megfelelő ruházatról, állandó gyógysze-
rekről és valamennyi szükséges dokumentumról. Szülő kijelenti, hogy az általa kitöltött űrlapokban leírt, a gyermeke és családtagok 
egészségügyi állapotára vonatkozó adatok a valóságnak megfelelnek és azok valamennyi olyan körülményt, információt tartalmaz-
nak, amelyek ismerete feltétlenül szükséges a biztonságos táboroztatáshoz.

Szülő tudomásul veszi, hogy az épületek, berendezések állagában saját vagy családtagjai hibájából bekövetkező károkért anyagilag 
felelősséggel tartozik.

Szülő vállalja, hogy betartja Szervező azon kérését, mely szerint csak a táborozáshoz feltétlenül szükséges dolgokat hozzák maguk-
kal, nagy értékű és a táborozók testi épségét veszélyeztető tárgyak otthon maradnak. A táborban elvesztett vagy elhagyott tárgya-
kért a Szervező felelősséget nem vállal. 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 gyermekére és családtagokra vonatkozó közölt egészségügyi és személyes 
adatokat Szervező megismerje és kezelje. Szervező kijelenti, hogy az adatokat kizárólag táborozószervezés céljából a vonatkozó 
jogszabályok alapján gyűjti és kezeli. A Bátor Tábor Alapítvány adatvédelmi törvény értelmében bejelentett és működtetett gyer-
mek adatbázisának nyilvántartási azonosítója: 02240-0001. 

JELENTKEZÉSI CSOMAG I CSALÁDI TÁBOR
SZÜLŐI MEGÁLLAPODÁS

A Jelentkezési Csomagot postázzátok, vagy küldjétek el e-mailben a Bátor Tábor 
Alapítványhoz. Az elérhetőségeket a Jelentkezési Csomag nyitóoldalán találja.
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JELENTKEZÉSI CSOMAG I CSALÁDI TÁBOR
SZÜLŐI MEGÁLLAPODÁS

A szülő tudomásul veszi, hogy a Bátor Tábor Alapítvány illetve a megbízásából az élelmezést végző személy nem tartozik semmi-
lyen felelősséggel a szülők által a tábor területére behozott élelmiszerek megfelelősségéért; beleértve az így behozott és szülők 
által egymásnak felajánlott és elfogdott élelmiszerekért.

Szervező 
 Szülő/Gondviselő           Bátor Tábor  Alapítvány

Kelt:

Irodánk címe és elérhetőségeink:  
Bátor Tábor Alapítvány, 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48. 

Telefon: +36 1 302 8808 | E-mail: taborozo@batortabor.hu | www.batortabor.hu

A Jelentkezési Csomagot postázzátok, vagy küldjétek el e-mailben a Bátor Tábor 
Alapítványhoz. Az elérhetőségeket a Jelentkezési Csomag nyitóoldalán találjátok.

e.balog
Áthúzás
ez nem szükséges ide



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: Esztervári Adrienn (a.esztervari@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 jelöld X-szel a megfelelő választ! A hozzájárulás a nálunk táborozó 
összes családtagra vonatkozik. 

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.
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A Jelentkezési Csomagot postázzaátok, vagy küldjétek el e-mailben a Bátor Tábor 
Alapítványhoz. Az elérhetőségeket a Jelentkezési Csomag nyitóoldalán találjátok.

A fenti adatkezeléshez hozzájárulok. nem járulok hozzá. 

JELENTKEZÉSI CSOMAG I CSALÁDI TÁBOR 
ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS

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. 

mailto:batortabor@batortabor.hu
https://batortabor.hu/
mailto:a.esztervari@batortabor.hu
https://batortabor.hu/dokumentumtar/adatvedelem/


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

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.

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.

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. 

A fenti adatkezeléshez hozzájárulok. nem járulok hozzá. 

A fenti adatkezeléshez hozzájárulok. nem járulok hozzá. 
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A Jelentkezési Csomagot postázzátok, vagy küldjétek el e-mailben a Bátor Tábor 
Alapítványhoz. Az elérhetőségeket a Jelentkezési Csomag nyitóoldalán találjátok.

A fenti adatkezeléshez hozzájárulok. nem járulok hozzá. 

JELENTKEZÉSI CSOMAG I CSALÁDI TÁBOR 
ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS

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. 



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. 
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A Jelentkezési Csomagot postázzátok, vagy küldjétek el e-mailben a Bátor Tábor 
Alapítványhoz. Az elérhetőségeket a Jelentkezési Csomag nyitóoldalán találjátok.

Név nyomtatott betűvel Aláírás

Apa/Gondviselő

Anya/Gondviselő

18. életévét betöltött gyermek

18. életévét betöltött gyermek

Nagyszülő

Szervező 
          Bátor Tábor  Alapítvány

Kelt:

JELENTKEZÉSI CSOMAG I CSALÁDI TÁBOR 
ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS

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

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

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 adatkezeléshez hozzájárulok. nem járulok hozzá. 
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JELENTKEZÉSI CSOMAG I CSALÁDI TÁBOR
FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT  
18 ÉV FELETTIEKNEK

A programokon minden felnőtt személy saját felelősségére vesz részt.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a programok során semmi nem kötelező, mindenki egyéni belátására van bízva, 
hogy vállalja-e a kitűzött feladatokat. A különböző programokon betartandó, a programra speciális biztonsági szabályok-
ról részletes tájékoztatást a programtartók a program megkezdése előtt adnak. A táborozók által harmadik személynek 
okozott károkért a Bátor Tábor nem vállal felelősséget.

Nem használhatja a magaskötélpályát, valamint nem vehet részt az evezés, íjászat és lovaglás programon: ittas, kábító-
szer vagy a koncentrációt befolyásoló gyógyszer hatása alatt álló személy.

A magaskötélpályát nem használhatják érrendszeri, szív- és vérnyomásbetegségben, epilepsziában, súlyos mozgásszervi 
betegségben szenvedők, operáción a közelmúltban átesettek, illetve babaváró édesanyák. Asztmások, cukorbetegek, 
darázscsípésre allergiások stb. csak akkor használhatják a pályát, ha van náluk megfelelő gyógyszer és ezt a program 
megkezdése előtt, egyeztetik a bátorkodókkal (akik a magaskötélpályát működtetik).

Minden egyéb, fent nem említett, de a programokon való részvételt esetlegesen befolyásoló állapot esetén, tájékoztas-
sátok a programtartókat a program megkezdése előtt, akik véleményükkel segíthetik a döntéseteket a programban való 
részvételről.

Vállalom, hogy a programtartók utasításait betartom. Tudomásul veszem, hogy a programtartók eltilthatnak a progra-
mon való részvételtől, amennyiben nem tartom be a biztonsági utasításokat és az eszközöket nem rendeltetésszerűen 
használom.

Aláírásommal elismerem, hogy a fenti tájékoztatót figyelmesen elolvastam és tudomásul vettem a figyelmeztetéseket.

Dátum:

Név nyomtatott betűvel Aláírás

Apa/Gondviselő

Anya/Gondviselő

18. életévét betöltött gyermek

18. életévét betöltött gyermek

Nagyszülő

A Jelentkezési Csomagot postázzátok, vagy küldjétek el e-mailben a Bátor Tábor 
Alapítványhoz. Az elérhetőségeket a Jelentkezési Csomag nyitóoldalán találjátok.
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JELENTKEZÉSI CSOMAG I CSALÁDI TÁBOR
LEVÉL A CIMBORÁIMNAK

Kedves Család, leendő Táborozóink!
Az alábbi részben ahhoz szeretnénk a segítségeteket kérni, hogy egy kicsit mi is jobban megismerhessünk Titeket. Ennek 
a résznek nem az információszerzés a célja, hanem sokkal inkább egy kis ráhangolódás az együtt töltött időre.

• Családnevetek:

• Hogyan szólítsunk Titeket a táborban?

• Mivel töltitek legszívesebben a szabadidőtöket?

• Melyik mesében/filmben szerepelnétek a legszívesebben és miért?

• Ha lehetne három kívánságotok, akkor miket kívánnátok?

• Milyen szuperképességet/szupererőt szeretnétek a legjobban?

• Milyen élményeket szeretnétek megélni a táborban? Hogyan tudnának ebben a Cimboráitok segíteni?

• Végül, azt üzenem a Cimboráinknak, hogy…

A Jelentkezési Csomagot postázzátok, vagy küldjétek el e-mailben a Bátor Tábor 
Alapítványhoz. Az elérhetőségeket a Jelentkezési Csomag nyitóoldalán találjátok.



JELENTKEZÉSI CSOMAG I CSALÁDI TÁBOR
LEVÉL A CIMBORÁIMNAK

Ez itt a ti üzenőfalatok!
Ha szeretnétek bármit rajzolni, üzenni nekünk magatokról vagy a táborról, 
itt megtehetitek. Nagy örömmel fogadjuk!
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