26. – 30. 10. 2018
PODZIMNÍ SETKÁNÍ KARAVANISTŮ
V MAĎARSKÝCH TERMÁLNÍCH
LÁZNÍCH

TAMÁSI THERMAL SPA
Po roce vás opět zvu do TAMÁSI THERMAL SPA v Maďarsku. Termín setkání byl zvolen
s ohledem na podzimní prázdniny, aby rodiče nebo dědečci mohli vzít sebou kromě babičky i
svá vnoučata školou povinné. Ceny platí 3 noci před a 3 noci po oficiálních dnech setkání.
Maximální počet posádek je 40. Článek a fotografie z našich předcházejících pobytů v roce
2014, 2015 a 2017 můžete zhlédnout na našich klubových webových stránkách
www.campingclubroznov.cz , v sekci Články a galerie, a tak jen pro ty, kteří tam nebyli
několik základních informací.
Termální lázně Tamási se nachází v župě Tolna, cca 40 km od Siófoku na křižovatce hlavních
silnic 61 a 65 jižně od jezera Balaton a jsou lázněmi, které kompletně vyhovují hostům se
zdravotním omezením pohybového aparátu. Jsou centrem regionu, leží při úpatí jehličnany
porostlé Hradní hory na celkové ploše 7 ha. Lázně jsou otevřeny celoročně a jejich léčivá
voda s vysokým obsahem solí se osvědčuje zejména při léčbě degenerativních změn u
končetin a kloubů, opotřebení chrupavek, poúrazové péči. Jsou to moderní zážitkové lázně se
širokou nabídkou wellness programů a aktivního odpočinku.
Vnitřní bazény jsou rozděleny na část v přízemí a 1. patro. V přízemí se nacházejí šatny,
bazény s různou hloubkou vody o teplotě 30 0C – 32 0C, 34 0C – 36 0C a brouzdaliště s vodou
teplou 30 0C – 32 0C. V kruhovém bazénu je perličkové sezení a ve větším bazénu, do kterého
ústí tobogán z 1. patra, jsou perličková lehátka a trysky. V 1. patře jsou relaxační a
odpočinkové bazény s vodou teplou 32 0C – 34 0C, 34 0C – 36 0C a 36 0C – 38 0C s hloubkou
vody 90 cm. Občerstvit se z vlastních zásob lze v místnosti 1. patra, která je k tomuto účelu
vybavena jak stolky, tak židlemi. Pokud dostane někdo chuť na něco teplého, sladkého nebo
budete mít žízeň, je mu k dispozici malý bufet. V případě provozu a teplého počasí lze využít
k odpočinku dvě venkovní terasy.
Venku se nacházejí 2 plavecké bazény, 1 termální bazén s vodou teplou 30 0C – 34 0C,
oddychový zastřešený bazén a dětské brouzdaliště s vodou teplou 30 0C – 34 0C. Vzhledem
k tomu, že v našem termínu již není hlavní sezóna, nebudou otevřeny všechny venkovní
bazény.
V saunové části se 2 finskými, 2 infra, 1 parní a 1 aroma je bazén s vodou studenou 14 0C –
16 0C s hloubkou vody 108 cm, kolem něhož je Kneippův chodník s hloubkou vody 45 cm
rozdělený na část s vodou o teplotě 14 0C – 16 0C a 36 0C – 38 0C. Po vysaunování nebo po
návštěvě solné místnosti je k dispozici relaxační zóna s lehátky a pitným režimem.
Camp se nachází v bezprostřední blízkosti termálních lázní (GPS: 46°37'32.400"N,
18°17'12.800"E) s neomezeným vstupem do termálních lázní brankou mezi campem a
lázněmi. V campu je k dispozici kuchyňka, pračka, sušička a v případě teplého počasí je
možno využít venkovní posezení s grily. Upozorňuji, že sociální zařízení campu nejsou
vytápěná, a tak v případě chladného počasí zde může být zima.
Na základě přihlášek, které budou zaslány vedení campu, vám budou účtovány níže uvedené
ceny. Po příjezdu se každý prezentuje na recepci campu. Termín pobytu si každý volí
individuálně a nebude organizován žádný doprovodný program. Doporučuji si udělat
procházku a projít si rezervaci s největší dančí populací v Evropě (GPS: 46°36'38.056"N,
18°16'49.514"E), která se nachází cca 2 km od campu nebo si vyjít na rozhlednu (GPS:
46°37'23.723"N, 18°17'15.874"E), která je postavena na kopci nad campem. Podél kanálu,

který protéká mezi campem a centrem Tamási je značená cyklostezka. Cca 400 metrů od
campu je diskontní prodejna (GPS: 46°37'37.434"N, 18°17'23.377"E), do centra města, kde
jsou další obchody, ale jinak nic zajímavého, je to cca 1 km.
Cenové podmínky:
2 dospělé osoby
3.000 HUF/noc
Každá další dospělá osoba v posádce
500 HUF/noc + 300 HUF/IFA
Každé další dítě 3 – 14 let v posádce
200 HUF/noc
Pes
300 HUF/noc
Dítě do 3 let
Zdarma
V cenách je zahrnut obytný vůz nebo osobní auto s karavanem, elektřina a IFA pro 2
osoby. Cena nezahrnuje neomezený vstup do termálních lázní. Ten činí 1.100
HUF/osoba/den (děti do 3 let zdarma) a umožňuje vstup do všech prostorů
termálních lázní včetně solné místnosti, saun a tobogánů, vyjma masáží.
Camp lze platit kartou nebo forinty, termální lázně JEN forinty na recepci campu.
V případě, že přijedete v nočních hodinách a nebudete vpuštěni do campu, je možno přespat
na parkovišti před lázněmi (GPS: 46°37'23.984"N, 18°16'58.482"E).
Jelikož ceny platí jen pro řádně přihlášené, je bezpodmínečně nutná přihláška
předem.
V případě zájmu vyplňte a odešlete elektronickou přihlášku ZDE. Uzávěrka přihlášek je 12.
10. 2018. Seznam přihlášených bude průběžně zveřejňován na webových stránkách
www.campingclubroznov.cz. V případě, že po přihlášení se z různých důvodů nebudete
moci setkání zúčastnit, dejte mi tuto skutečnost na vědomí.
Vyplněním a zasláním přihlášky vyjadřujete „Souhlas se zpracováním osobních
údajů účastníka akce“ v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. 4. 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“); viz samostatná příloha.
Bližší informace o campu a termálních lázních si můžete prohlédnout na:
http://tamasifurdo.com/ .
Pokud potřebujete další informace, rád vám je zodpovím přes e-mail:
campingclubroznov@seznam.cz nebo na telefonu: +420 737 878 984.
Na setkání v Tamási se těší
Zbyněk Vaňura
Srpen 2018

Na následující straně najdete výše uvedený „Souhlas se zpracováním osobních údajů
účastníka akce“

Souhlas se zpracováním osobních údajů účastníka akce
Název akce: Podzimní setkání karavanistů v maďarských termálních lázních Tamási.
Termín konání: 26. – 30. 10. 2018.
Pořadatel akce: TJ Rožnov pod Radhoštěm, spolek – Camping club.
Vydal pořadatel akce v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 O
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen
„Nařízení“).
1. Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval pořadatel akce moje:
a) jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště,
b) telefon, e-mail,
c) fotografie, videa
za účelem:
evidence účastníka akce,
zaslání informace o dalších dvou ročnících této akce,
prezentace na webu, v propagačních materiálech a letácích,
prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
prezentace v kronice, na vývěsce, ve výroční zprávě a v dalších informačních materiálech.
2. Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po
skončení akce).
3. Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:
mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
podat proti pořadateli stížnost podle čl. 77 Nařízení.
4. Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a vyplněním a zasláním
přihlášky na výše uvedenou akci s ním souhlasím.

