
RODINNÝ TÁBOR

1. turnus

dr. Gudor Orsolya  
vedoucí lékařka

PRO KOHO?

pro děti ve věku 0 - 17 let s onkologickým onemocněním a jejich rodiny

Adresa a kontakt 
Nadační fond Nadace Bátor Tábor Česká republika 
Dům Radost, Bátor Tábor kancelář, nám. Winstona

Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3-Žižkov 
+420 734 766 055

k.koscikova@batortabor.cz 
www.batortabor.cz

 Vyplněné a podepsané dokumenty pošlete: 
               E-mailem s přiloženým scanem na: k.koscikova@batortabor.cz
               nebo
               poštou na adresu: Dům Radost, Bátor Tábor kancelář, nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00
               Praha 3-Žižkov

Účast na táboře je bezplatná.
Příjezd: čtvrtek mezi 15:00 a 17:00 h.
Odjezd: v neděli mezi 10:30 a 12:00 h. Účast je povinná po celou dobu trvání tábora. 
Povinná je účast obou rodičů žijících ve stejné domácnosti/ opatrovníků a sourozenců mladších 18 let. Účast
sourozenců starších 18 let je volitelná.

Místo konání tábora: Podještědský sportovní areál, Husova 159, Český Dub III, 464 43 Český Dub

TERMÍN TÁBORA

 28.4. - 1. 5.2022

Máme radost, že jste si vybrali Bátor Tábor. Za pomoci těchto dokumentů se můžete přihlásit na rodinný tábor
v roce 2022. Prosíme, pozorně si prečtěte následující strany.
Vyplněním a zasláním přihlašovacího balíčku potvrzujete svou účast na rodinném táboře 2022. 
Přihláška má 2 části:
lékařské prohlášení, které vyplní váš ošetřující lékař (zajišt'uje kontaktní osoba)
přihlašovací část, kterou prosím doručte na e-mailovou nebo poštovní adresu nadace

Pozor! Pokud se z jakéhokoli důvodu nebudete moci tábora účastnit, dejte nám prosím včas vědět
telefonem nebo e-mailem, abychom mohli dát možnost účastnit se jiné rodině.

PROSÍME, UCHOVEJTE SI PRVNÍ DVĚ STRANY TOHTO DOKUMENTU, AŽ DO ZAČÁTKU TÁBORA.

Přihlásit se můžete do 15. března 2022

PŘIHLAŠOVACÍ  BALÍČEK
RODINNÝ TÁBOR

MILÉ RODINY!

PODMÍNKY TÁBORA
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https://www.darujme.cz/organizace/365
https://www.darujme.cz/organizace/365


NA RODINNÉM TÁBOŘE

UBYTOVÁNÍ A STRAVA:

JAK VYPADÁ RODINNÝ TÁBOR?

 ZABEZPEČÍME LÉKAŘSKOU PÉČI:
O zdravotní bezpečí se stará táborový lékař a sestra, kteří ošetřují táborníky v přátelském prostředí.
Po dobu tábora jsou za užívání léků pro děti zodpovědní rodiče.
Potřebné léky si prosím přivezte s sebou!

zdraví i nemocní sourozenci i rodiče získávají společné zážitky
utužují se rodinné vazby
rodiny hrají společné hry a zároveň navštěvují programy zvlášt' pro děti a dospělé
rodiče se společným osudem mají možnost se potkat a sdílet své zkušenosti 
naši dobrovolníci připravují programy pro děti a věnují se jim, aby si mohli rodiče odpočinout
množství zajímavých programů, ze kterých žádný není povinný, ale všechny stojí za vyzkoušení

Místem konání tábora je Podještědský sportovní areál v Českém Dubu. Ubytování je hotelového
typu a každá rodina bude mít vlastní pokoj s koupelnou. Areál je výhradně pro náš tábor. Máme
zajištěnou stravu 5x denně s možností speciálních diet, které nám prosím napište do přihlášky.

Posuzování přihlášek: přihlášky zpracovává odborná komise. Z důvodu velkého počtu přihlášek se může stát,
že se dostanete na čekací listinu. Neznamená to odmítnutí, ale čekání, zda se kapacita uvolní. 

Bátor Tábor není typickým táborem. Na našem táboře se děti stávají znovu dětmi a spolu s ostatnými členy
rodiny si mohou odpočinout, bavit se, hrát si a trávit čas v kruhu nejbližších bez každodenních starostí - a to
všechno v komunitě, která jim rozumí a potkal je stejný osud. Účastníci mají možnost vyzkoušet si různé aktivity
a třeba i takové, které ještě nikdy nedělali. Nová energie, získání sebedůvěry a víry v sebe sama, která pomůže
postavit se těžkostem v běžném životě, to jsou pocity, které si odnesli naši předchozí účastníci. 
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JAKÉ JSOU DALŠÍ KROKY PO ODESLÁNÍ PŘIHLÁŠKY?

Rozhodnutí: dostanete poštou nebo e-mailom od Nadace Bátor Tábor
nejpozději první týden v dubnu.
Pokud byste do této doby odpověď nedostali, prosíme kontaktujte nás.

Prosíme Vás, nevozte s sebou jídlo ani sladkosti. 

V táborovém areálu je zakázané konzumovat alkohol!

PŘIHLAŠOVACÍ BALÍČEK | RODINNÝ TÁBOR
O TÁBOŘE

https://podjestedska.eu/
https://podjestedska.eu/
https://podjestedska.eu/
https://podjestedska.eu/


Jméno a příjmení:
Přezdívka:
Datum narození:
Číslo Evropského průkazu
zdravotního pojištění: 
Adresa:

Název nemocnice:

Matka/opatrovatelka
Jméno a příjmení:
Přezdívka:
Datum narození:
Číslo Evropského průkazu
zdravotního pojištění: 
Mobil:

E-mailová adresa*

Otec/opatrovat
Jméno a příjmení:
Přezdívka:
Datum narození:
Číslo Evropského průkazu
zdravotního pojištění: 
Mobil:

*Prosím uveďte emailovou adresu, kterou pravidelně používate. Bátor Tábor bude tuto adresu využívat ke kontaktu a bude posílat informace o
táboře a novinky. Pokud adresu chcete změnit, prosím kontaktujte nás na čísle (+420 734 766 055). Pokud nemáte e-mail napište, že chcete
dostávat informace poštou.

Jméno a příjmení:
Přezdívka:
Datum narození:
Číslo Evropského průkazu
zdravotního pojištění: 

Přihlašovací balíček pošlete e-mailem, nebo poštou na adresu Bátor Tábora, kontakt najdete na
první straně přihlašovacího balíčku.

Údaje o dítěti

Údaje o rodičích

Údaje o sourozencích 

Dětské velikosti celkem
___ ks.

dětské XS
(5-6 let)
dětské S
(7-8 let)

dětské M
(9-10 let)

dětské L
(11-12 let)
dětské XL
(13-14 let)

___ ks.

___ ks.

___ ks.

___ ks.

___ ks.

Velikost triček
Dospělé velikosti

XS (34-36)

S (36-38)

M (38-40)

L (40-42)

XL (43-45)

XXL (46-48) 

XXXL (49-51)

celkem
___ ks.

___ ks.

___ ks.

___ ks.

___ ks.

___ ks.

___ ks.

___ ks.

Jméno a příjmení:
Přezdívka:
Datum narození:
Číslo Evropského průkazu
zdravotního pojištění: 

Jméno a příjmení:
Přezdívka:
Datum narození:
Číslo Evropského průkazu
zdravotního pojištění: 

Jméno a příjmení:
Přezdívka:
Datum narození:
Číslo Evropského průkazu
zdravotního pojištění: 

PŘIHLAŠOVACÍ BALÍČEK | RODINNÝ TÁBOR
O TÁBOŘE
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Přihlašovací balíček pošlete e-mailem, nebo poštou na adresu Bátor Tábora, kontakt najdete na
první straně přihlašovacího balíčku.

PŘIHLAŠOVACÍ BALÍČEK | RODINNÝ TÁBOR
O TÁBOŘE



Jaké je oblíbené zvíře vaší rodiny? (Bude to váš znak na táboře. Doporučujeme tedy napsat jich více,
kdyby se náhodou shodovala, abychom vám i tak mohli vybrat zvíře, které máte rádi.)

Existují nějaké důležité informace o rodině a jejich členech (např. fyzické, emoční, související s chováním,
událost z minulosti), o které se s námi chcete podělit?
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PŘIHLAŠOVACÍ BALÍČEK | RODINNÝ TÁBOR
O TÁBOŘE

Přihlašovací balíček pošlete e-mailem, nebo poštou na adresu Bátor Tábora, kontakt najdete na
první straně přihlašovacího balíčku.



Vzájemně se respektujeme!
Na táboře je plno různých dětí a dospělých, je proto důležité abychom se vzájemně respektovali a
brali se takoví, jací jsme.

Prosíme Vás, podepište tento kodex a potvrďte, že pravidlům rozumíte a souhlasíte s nimi.

Držte si čistou hlavu!
Kouření je povoleno pouze v místě tomu určeném mimo hlavní areál tábora. Komzumace alkoholu je
zakázána pro všechny a to po celou dobu konání tábora.

Dávejte pozor na věci kolem sebe!
Dávejte pozor abyste nezničili nic, co patří Bátor Tábor, našemu areálu nebo jinému táborníkovi! Uklízejte po
sobě, berte léky a k ostatním se chovejte tak, jako byste chtěli, aby se oni chovali k vám. 

Nikam nechoďte sami!
V Bátor Tábor vždy chceme vědět, kde se kdo nachází. Děti musí být vždy v doprovodu rodičů nebo dobrovolníků!
Táborový areál můžete opustit pouze v případě, kdy je to opravdu nevyhnutelné a je třeba se předtím zapsat do tabulky
příchodů a odchodů. Abychom mohli zajistit bezpečí pro všechny je třeba, abyste tohle pravidlo doržovali.

Zapojte se do programů!
Na našich táborech je zvykem, že nepoužíváme telefony a celý den trávíme společně. Pokud něco musíte vyřídit
po telefonu, ujistěte se, že to uděláte ve chvíli, kdy to nenarušuje program. Nemusíte si dělat starosti s focením a
zachycováním vašich zážitků. Naši dobrovolníci - fotografové udělají všem skvělé snímky, které vám po táboře
pošleme.

Bavte se!
Táborníci jsou nejdůležitejší součástí tábora! Dávejte pozor na další táborníky a dbejte na to, aby se měli
hezky. Na táboře se nehádáme, nezvyhrožujeme si a neponižujeme ostatní. Všichni se vzájemně respektujeme
a našim cílem je si najít kamarády a vzájemně si pomáhat.

Datum:

2. dítě

Otec/opatrovatel

3. dítě

Matka/opatrovatelka dítě1.

4. dítě

Toto je smlouva mezi Bátor Tábor a celou rodinou účastnící se tábora. Prosíme Vás, abyste si ji přečetli a
pobavili se o ní ještě před příjezdem na tábor. Cílem Bátor Tábor je, abyste se cítili dobře a strávili u nás několik
dní v bezpečí. Vašimi podpisy potvrzujete, že našim pravidlům rozumíte a souhlasíte s nimi. 

Milí účastníci tábora!

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA
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1.
2.
3.
4.

5.
6.

PŘIHLAŠOVACÍ BALÍČEK | RODINNÝ TÁBOR
KODEX ODVÁŽNÝCH



Uzavřená mezi stranami:

rodiči / opatrovníly / zákonným zástupcem dítěte celým jménem:..........................................................
Adresa:..................................................................................................................................................................
Jméno rodiče:...........................................................................
jako osobou vykonávající rodičovský dozor (dále Rodič)

a Nadačním fondem Nadace Bátor Tábor Česká republika
Identifikační číslo : 28996542; kontaktní adresa: Žižkova 403/20, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav; jako organizátorem
(dále jako Organizátor) při příležitosti organizovaného tábora zážitkové terapie v Podještědském sportovním areálu v Českém
Dubu, kterého se výše jmenované dítě a jeho rodina může bezplatně zúčastnit.

Rodič souhlasí s tím, aby se jeho dítě a jeho rodina zúčastnila tábora zážitkové terapie Bátor Tábor v Podještědském sportovním
areálu (Husova 159, Český Dub III, 464 43 Český Dub), pořádaného Organizátorem v době ode dne. ................... do dne
....................... a to bez zaplacení účastnického poplatku.

Rodič povoluje svému dítěti, aby se zúčastnilo všech aktivit, organizovaných Bátor Táborem (jízda na koni, lukostřelba, veslování,
rybářství, lanový park, hudba, tanec, vyrábění, divadlo, fotografování, média, vědecké experimenty, cirkus, sport, úniková místnost)
za dodržování bezpečnostních předpisů.  Počet nabízených programů z nabídky se liší v rámci jednotlivých turnusů. Rodič bere na
vědomí, že na všech programech, do kterých jsou zapojeny děti s rodiči, jsou za děti zodpovědní rodiče.

Rodič bere na vědomí, že Organizátor neodpovídá za jeho dítě, dokud se dítě nepředá pracovníkům, zaměstnancům a
pověřencům (doprovázejícím osobám – dobrovolníkům) Organizátora. Odpovědnost Organizátora za dítě zaniká, když pracovníci,
zaměstnanci, resp. pověřenci (doprovázející osoby - dobrovolníci) Organizátora předají dítě Rodiči, nebo jím pověřené a
zmocněné osobě.

Pokud Organizátor zjistí, že kterýkoli člen rodiny nedodržuje pravidla obsažená v kodexu odvážných, bude vedení tábora
spolupracovat s rodinou při hledání řešení problému. Plyneli z toho nebezpečí pro rodinu nebo pro kteréhokoli z
účastníků tábora, vedení se může rozhodnout rodinu poslat domů.

Organizátor zajišťuje během pobytu v táboře trvalou zdravotní bezpečnost. Rodič pověřuje zdravotnického pracovníka
poskytnutého Organizátorem, aby během pobytu podle potřeby zajistil zdravotní péči dětem.

Rodič souhlasí s tím, aby v případě, který je urgentní ze zdravotního a/nebo psychického hlediska, Organizátor v souladu s účinnými
lékařskými pravidly převezl jeho dítě z tábora do vhodného zdravotnického zařízení za účelem další lékařské péče, a to i proti vůli
dítěte, je-li to podle rozhodnutí vedoucího lékaře tábora nezbytné. V případě, že dojde ke změně zdravotního stavu kteréhokoli
účastníka tábora, zástupce Organizátora bude o ní neprodleně informovat ošetřujícího lékaře a Rodiče.

Rodič je zodpovědný za pravidelné podávání léků svému dítěti/dětem během tábora.

Rodič zajistí včasné dodání všech potřebných dokumentů (viz informační list pro rodiče) Organizátorovi. Rodič prohlašuje, že údaje,
které uvedl ve formulářích a které se vztahují na zdravotní a psychický stav jeho dítěte, jsou pravdivé a obsahují všechny okolnosti a
informace, jejichž znalost je nezbytně nutná k náležité péči o dítě v táboře. 

Přihlašovací balíček pošlete e-mailem, nebo poštou na adresu Bátor Tábora, kontakt najdete na
první straně přihlašovacího balíčku.

PŘIHLAŠOVACÍ BALÍČEK | RODINNÝ TÁBOR
DOHODA S RODIČI

DOHODA S RODIČI
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V:

Rodič bere na vědomí, že pokud Organizátor během pobytu dítěte v táboře zjistí takové příznaky v psychickém, tělesném nebo
duševním stavu dítěte, které odůvodňují případné obavy, nebo které musí povinně nahlásit ve smyslu platného zákona o ochraně
dítěte, Organizátor je písemně oznámí po skončení pobytu kontaktní osobě v nemocnici a/nebo ošetřujícímu lékaři, resp. příslušné
službě na ochranu dětí.

Rodiče poskytnou svým dětem a jejich rodinným příslušníkům vhodné oblečení, potřebné léky a všechny důležité dokumenty.

Rodič bere na vědomí, že je finančně zodpovědný za škody způsobené zaviněním svých rodinných příslušníků v budovách nebo
zařízeních.

Rodič se zavazuje, že se bude řídit požadavkem Organizátora, přinese si jen věci, které jsou nezbytně nutné k účasti na táboře a
cenné věci, a věci které ohrožují fyzickou integritu táborníků, zůstanou doma. Organizátor nepřebírá žádnou odpovědnost za
jakékoli položky, které byly v táboře ztraceny. Rodič bere na vědomí pravidla obsažená v Kodexu odvážných a bere na vědomí, že
Organizátor neodpovídá za jakékoli škody nebo nehody vyplývající z nedodržení pravidel.

Podepsáním této smlouvy rodič souhlasí s tím, že Organizátor bude seznámen se zdravotními a osobními informacemi/údaji, které
byly sděleny dítěti a jejich rodinným příslušníkům, a bude s nimi zacházet. Organizátor prohlašuje, že údaje jsou shromažďovány a
spravovány výlučně pro účely organizace tábora podle příslušných právních předpisů. Registrační číslo databáze dětí evidovaných
a provozovaných podle zákona o ochraně údajů Nadace Bátor Tábor: 02240-0001.

Rodič bere na vědomí, že Nadace Bátor Tábor a osoba jejím jménem neodpovídá za potraviny přinesené rodiči do areálu tábora,
včetně potravin, které si vyměňují rodiče mezi sebou.

PŘIHLAŠOVACÍ BALÍČEK | RODINNÝ TÁBOR
DOHODA S RODIČI

Přihlašovací balíček pošlete e-mailem, nebo poštou na adresu Bátor Tábora, kontakt najdete na
první straně přihlašovacího balíčku.

Organizátor
Nadace Bátor Tábor

Rodič/opatrovník
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Adresa a kontakt 
Nadační fond Nadace Bátor Tábor Česká republika 
Dům Radost, Bátor Tábor kancelář, nám. Winstona

Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3-Žižkov 
+420 734 766 055

k.koscikova@batortabor.cz 
www.batortabor.hu

https://www.darujme.cz/organizace/365
https://www.darujme.cz/organizace/365


Správcem údajů táborníka a zákonného zástupce je Nadační fond Nadace Bátor Tábor Česká republika, se sídlem
Žižkova 403/20, Mladá Boleslav III, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 28996542, sp. zn. N 766, vedená u Městského soudu
v Praze a dále (dále též „Bátor Tábor“). Kontakt: Dům Radost, Bátor Tábor kancelář, nám. Winstona Churchill 1800/2,
130 00 Praha 3-Žižkov, +420 734 766 055; https://batortabor.cz). Inspektor ochrany údajů Bátor Tábor: Esztervári
Adrienn (a.esztervari@batortabor.hu)

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“). Informace o zpracování údajů přikládáme k
tomuto vyjádření souhlasu. Kromě toho je lze kdykoliv nalézt na adrese:
https://batortabor.org/media/2021/03/Zasady-ochrany-osobnich-udaju-ucastniku-tabora.pdf 
V těchto informacích je podrobně uveden právní základ zpracování údajů, rozsah zpracovávaných údajů, doba
uchovávání údajů, okruh osob oprávněných získat přístup k údajům, jakož i související práva dotčených osob a možné
opravné prostředky.

 
Odpoveď označte, prosím, křížikem!

1.Souhlas se zpracováním údajů poskytnutých v souvislosti s přihláškou vyplněnou lékařem
Přihláška vyplněná lékařem je prvním krokem přihlášení táborníka na táborový pobyt. 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 zúčastnit.
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.

2.Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v souvislosti s balíčkem přihlášek vyplněných rodiči
Přihláška vyplněná rodiči je druhým krokem přihlášení se na tábor. Balíček přihlášek vyplněných rodiči mohou
zákonní zástupci zaslat Nadaci Bátor Tábor až po odeslání přihlášky vyplněné lékařem. 

V druhé části 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
dobrovolníci Nadace Bátor Tábor se mohli připravit na účast táborníků 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.

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, ubytování).

Přihlašovací balíček pošlete e-mailem, nebo poštou na adresu Bátor Tábora, kontakt najdete na
první straně přihlašovacího balíčku.

PŘIHLAŠOVACÍ BALÍČEK | RODINNÝ TÁBOR
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

NADACE BÁTOR TÁBOR – 
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM ÚDAJŮ PRO TÁBORNÍKY
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Se zpracováním výše uvedených údajů souhlasím nesouhlasím.

Se zpracováním výše uvedených údajů souhlasím nesouhlasím.

Se zpracováním výše uvedených údajů souhlasím nesouhlasím.

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


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.

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

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

7.Souhlas s vypracováním písemné charakteristiky táborníka pracovníkem Nadace Bátor Tábor
Účelem charakteristiky je, aby Nadace Bátor Tábor na konci tábora měla informace o to, jaký má táborník vztah k
táborovému prostředí, jakož i o problémech, ke kterým zde došlo. Bátor Tábor tyto informace a 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.

 
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 mohli dostávat informace o
Nadaci Bátor Tábor, o jejích akcích a setkáních. Účelem programu Alumni je, aby komunita vzniklá na táboře
pokračovala i po skončení tábora. 

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

9.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.

Přihlašovací balíček pošlete e-mailem, nebo poštou na adresu Bátor Tábora, kontakt najdete na
první straně přihlašovacího balíčku.
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Se zpracováním výše uvedených údajů souhlasím nesouhlasím.

Se zpracováním výše uvedených údajů souhlasím nesouhlasím.

Se zpracováním výše uvedených údajů souhlasím nesouhlasím.

Se zpracováním výše uvedených údajů souhlasím nesouhlasím.

Se zpracováním výše uvedených údajů souhlasím nesouhlasím.

PŘIHLAŠOVACÍ BALÍČEK | RODINNÝ TÁBOR
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Se zpracováním výše uvedených údajů souhlasím nesouhlasím.



Přihlašovací balíček pošlete e-mailem, nebo poštou na adresu Bátor Tábora, kontakt najdete na
první straně přihlašovacího balíčku.

Organizátor
Nadace Bátor Tábor

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.

Otec/ opatrovatel

Matka/ opatrovatelka

Sourozenec starší 18 let

Sourozenec starší 18 le 

Prarodič

Jméno - hůlkovým písmem Podpis
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V:

souhlasím nesouhlasím.

PŘIHLAŠOVACÍ BALÍČEK | RODINNÝ TÁBOR
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ



Datum:

Programů se každá dospělá osoba účastní na vlastní odpovědnost.

Rádi bychom Vás upozornili, že žádný z programů není povinný,   je to na Vašem rozhodnutí, zda se zapojíte do jeho
náplně. Vedoucí programů poskytnou podrobné informace o programu, i o bezpečnostních pravidlech před začátkem
programu. Bátor Tábor neodpovídá za škody způsobené táborníkem třetím osobám.

Je zakázáno používat lanovou dráhu, účastnit se veslování, lukostřelby a ježdění na koni osobám, které jsou pod
vlivem alkoholu, omamných látek a léků, které ovlivňují koncentraci.

Lanovou dráhu nemohou používat osoby, které mají: cévní, kardiovaskulární onemocnění, epilepsii, problémy s
krevním tlakem, těžké muskuloskeletální poruchy, těhotné a osoby, která nedávno podstoupily chirurgický zákrok.
Astmatici, diabetici, alergici na štípnutí, atp. mohou použít dráhu pouze tehdy, mají-li u sebe správný lék a dohodnou
se před programem s vedoucím programu.

Ve všech ostatních situacích, které nejsou uvedeny výše, ale mohou ovlivnit vaši účast na programech, informujte
prosím před začátkem programu vedoucí programu, kteří Vám mohou pomoci při rozhodování o účasti a zapojení.

Zavazuji se dodržovat pokyny vedoucích programu. Jsem si vědom/a, že vedoucí programu mohou zamítnout moji
účast, pokud nebudu dodržovat bezpečnostní pokyny a pokud nebudu správně pracovat s náčiním využívaným v
programu.

Svým podpisem potvrzuji, že jsem si pozorně přečetl/a tyto informace a vzal/a jsem na vědomí upozornění.

Podpis

Přihlašovací balíček pošlete e-mailem, nebo poštou na adresu Bátor Tábora, kontakt najdete na
první straně přihlašovacího balíčku.
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PŘIHLAŠOVACÍ BALÍČEK I RODINNÝ TÁBOR
PROHLÁŠENÍ ODPOVĚDNOSTI DOSPĚLÝCH OSOB

Otec/ opatrovatel

Matka/ opatrovatelka

Sourozenec starší 18 let

 Sourozenec starší 18 let 

Prarodič

Jméno - hůlkovým písmem



Přihlašovací balíček pošlete e-mailem, nebo poštou na adresu Bátor Tábora, kontakt najdete na
první straně přihlašovacího balíčku.

Dobrovolníkům
(Cimborům) vzkazujeme:

•Vaše příjmení

•Jak vás máme oslovovat na táboře?

•Co rádi děláte ve volném čase?

Kdybyste mohli mít 3 přání, co by to bylo?

Jakou byste chtěli mít superschopnost?

Ve kterém filmu nebo pohádce byste rádi hráli a proč?

Co chcete zažít na táboře? Jak vám v tom můžeme pomoct?

V této části vás cheme poprosit o pomoc a sdílení informací, které nám pomohou vás ještě před začátkem tábora
trochu lépe poznat a naladit se na společný čas, který nás zanedlouho čeká.

PŘIHLAŠOVACÍ BALÍČEK | RODINNÝ TÁBOR
DOPIS PRO DOBROVOLNÍKY

Milá rodino, budoucí táborníci!
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Pokud nám chcete o sobě cokoli napsat nebo nakreslit, můžete pro to využít tuto stránku. 
Těšíme se!

Tahle stránka je tu pro vaše vzkazy
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