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Debrecen, 2021. 06. 12.

Tábori hírlevél 2021 nyara
Kedves táborozó Táncosok, kedves Szülők!
Az alábbiakban nyújtunk tájékoztatást a közös balatoni táborozásunkról
Az edzőtábor ideje: 2021. július 22–29.
Helyszín: Valcer Gyermek-és Ifjúsági Tábor, 8636. Balatonszemes, Munkácsy Mihály u. 1. sz.
Utazás autóbusszal:
Gyülekező, indulás: július 22-én 6.30 órakor Debrecen, Petőfi térről.
(Kontakt: Terdik Miklós: 06-30-3455-207)
Hazaérkezés: Július 29-én az esti órákban.
Szállás/Ellátás:
• A szállás 3-4-5-6-7 ágyas, zuhanyzós szobákban.
• Az étkezés helyben megoldott a tábor ebédlőjében; első étkezés 22-én vacsora, 29-én
ebédelünk és uzsonnacsomaggal indulunk haza.
• Helyben lesz lehetőség ásványvíz beszerzésére, semmiképpen ne cipeljétek Debrecenből!
• Ételallergiáról,
gyógyszerérzékenységről, gyógyszerszedésről, egyéb egészségügyi
problémáról (melyre szükséges figyelnünk) tájékoztatást kérünk.
Táncos programok:
• Csoportos táncórák, edzések.
• Felkészülés a virágkarneváli rendezvényekre
• Fellépés Balatonszemesen (július 23. 19.00 az állomás melletti tér)
Szabadidő: Játék, strandolás, kirándulás.
A táborban tartózkodás egészségügyi feltételei:
- Kiskorúak esetében három napnál nem régebbi szülői igazolás arról, hogy a gyerek
közösségbe mehet. (csatoljuk, ill. letölthető a honlapról) Kérjük, a dátumozásra
figyeljetek!
- Szájmaszk (megfelelő darabszámú).
Elővigyázatosságból minden reggel ellenőrizni fogjuk a testhőmérsékletet.
Amit a táborba hozni kell a személyes ruhanemű, tisztálkodó eszközök mellett:
• Ágyneműhuzat (paplanhuzat és párnahuzat, lepedő/ hálózsák)
• Saját fellépő ruha, cipő (fiúknak: fekete nadrág, fekete zokni, fekete cipő, fehér hosszú ujjú
ing, lányoknak: táncos ruha vagy alkalmi ruha és cipő) Aki szükségét érzi, készítsen listát a
bőröndje tartalmáról! A nélkülözhető dolgok inkább maradjanak otthon!
A tábor díja: 8 nap/7 éjszaka 40.000 Ft, mely a tábori ellátást tartalmazza.
A csoportos utazás költségeit pályázati forrásból fedezzük.

Találkozunk július 22-én reggel! Addig is, szép nyarat kívánunk!

Bíró Csaba 06-30-993-2739
Valcer Táncstúdió

Kérjük, az alábbi nyilatkozatokat az indulás napján a táborvezetőnek
szíveskedjenek leadni! Az egészségügyi nyilatkozat keltezése legfeljebb
3 nappal lehet korábbi, mint a táborozás megkezdése.

NYILATKOZAT

TÁJÉKOZTATÁS
az érintett adatvédelmi jogairól az Európai Parlamenti és a Tanács
(EU)2016/679 rendeletének alapján:

a tanulóifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről
A táborozás ideje és helyszíne: 2021. 07. 22-29. között
Valcer Gyermek- és Ifjúsági Tábor, Balatonszemes, Munkácsy M. u. 1/A
Adatok
A gyermek neve:
…………………………………………………………………..
Születési helye:

…………………………………………………………………..

Születési ideje:

…………………………………………………………………..

Lakcíme:

.…………………………………………………………………..

TAJ száma:

…………………………………………………………………..

Anyja neve:

…………………………………………………………………..

Nyilatkozatok:
Alulírott, /………………………………………………………… törvényes képviselő neve
………………………………………………………..telefonszáma/ nyilatkozom, hogy
gyermekemen nem észlelhetők az alábbi tünetek: Láz, Torokfájás,
Hányás, Hasmenés, Bőrkiütés, Sárgaság; Egyéb súlyosabb bőrelváltozás,
bőrgennyedés, Váladékozó szembetegség, Gennyes fül- és orrfolyás; A
gyermek tetű- és rühmentes.
Nyilatkozom továbbá: Gyermekem táborozásához hozzájárulok.
Gyógyszerérzékenység: nincs, van, éspedig: ………………………………………..
……………………….......................................................................................
Debrecen, 2021. év július hó _____ nap
…………………………….…………………………...
törvényes képviselő aláírása

Szervezet neve, képviselője: VALCER AZ IFJÚSÁGÉRT Alapítvány
Székhely: 4029. Debrecen, Monti ezredes u. 3. sz.) Képviselő: Dremák Éva
Az adatkezelés célja: Tábori jelentkezés
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása
A személyes adatok címzettjei: A szálláshelyet üzemeltető szervezet
képviselője, a táborvezető, az ÁNTSZ munkavállalói, a táborhely orvosa.
A személyes adatok tárolásának időtartama: 5 év.
Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az
Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését,
törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes
adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz.
Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához,
amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott
adatkezelés jogszerűségét.
Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani.
Az adatszolgáltatás előfeltétele a jelentkezésnek. Az adatszolgáltatás
elmaradásának lehetséges következménye: a táborból való kimaradás.
További információk a Szervezet honlapján (www.valcer.hu) elérhető
Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.
Nyilatkozat: A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, fent
megadott személyes adataim fentiekben megjelölt célú kezeléséhez
önkéntesen, minden külső befolyás nélkül beleegyezésemet adom.
Debrecen, 2021. év július hó _____ nap
…………………………….…………………………...
aláírás /kiskorú esetén törvényes képviselő

