21. – 30. 10. 2022
PODZIMNÍ SETKÁNÍ KARAVANISTŮ V MAĎARSKÝCH TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH

Aqua Barbara Termálfürdö és Kemping
Jelikož se účastníkům loňského setkání toto místo líbilo a projevili zájem se zde vrátit, tak po
domluvě s majiteli zařízení se vám to může vyplnit. Termální lázně spojené s kempem se
nachází na severním okraji obce (GPS: 46°38'39.206"N, 16°50'2.654"E). V těsném sousedství
kempu je vodní nádrž, kde je možné si po zaplacení zarybařit.
Termín jsem opět zvolil na státní svátek v ČR 28. 10. a podzimní prázdniny 26. a 27. 10.
Proto můžou vzít rodiče nebo prarodiče své děti nebo vnoučata a vyrazit. Lze využít celou
dobu od 21. do 30. 10., plus 3 noci před a 3 noci po oficiálních dnech setkání. A to vše za
stejnou cenu. K dispozici máme 50 parcel pro stání s karavany na parcelách o rozloze 60 – 70
m2 a 90 – 100 m2. Každá parcela je ohraničena živým plotem a je osazena připojením k pitné
vodě a elektřině s jističem 25A. Kemp je vybaven kuchyňkou, prádelnou, sociálním zařízením
a grilem. Zdarma se lze připojit k WIFI. Kemp je součástí lázní, takže je lze libovolně
navštěvovat v době otevírací doby, která je od 10 do 19 hodin a speciálně pro hosty kempu
navíc od 6 do 8 hodin a večer od 20 do 23 hodin, případně déle. V ceně je i vstup do wellness
zóny s finskou a infračervenou saunou a parní kabinou. Termální lázně disponují 1000m2
vodní plochy s dětským, sportovním, krytým zážitkovým a částečně krytým bazénem. Během
otevírací doby lázní se lze občerstvit v kavárně nebo teplém bufetu.
V případě, že přijedete v nočních hodinách a nebudete vpuštěni do campu, je možno přespat
na parkovišti před kempem.
Bližší informace o campu, termálních lázních, obci a okolí najdete na: www.termalstrand.eu.

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.
Cenové podmínky:
Parcela
3.000 HUF/noc
Osoba nad 18 let
2.500 HUF/noc
Osoba 7 – 17,9 let
2.000 HUF/noc
Dítě do 6,9 let
Zdarma
Domácí zvíře
400 HUF/noc
V cenách je zahrnut obytný vůz nebo osobní auto s karavanem, elektřina, napojení
na pitnou vodu, neomezený vstup do termálních lázní včetně wellness zóny a wifi.
Při prezentaci obdrží každá osoba oproti vratné záloze 1.000 HUF čip, který je platný
po celou dobu pobytu.
Poplatek dle počtu strávených nocí lze platit platební kartou, forinty nebo EUR
přímo v kanceláři vedení zařízení.

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. 2022. 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.
Zajímavosti v obci a okolí, které lze navštívit pěšky, autem nebo na kole:
❖ Zámek Püspöky a pamětní park Válickapusztai.
❖ Památník Ference Deáka.
❖ Millennium park.
❖ Kostel Nanebevzetí Panny Marie.
❖ Několik rozhleden v nedalekém okolí.
❖ Obchod cca 1 km.

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.
Pokud
potřebujete
další
informace,
rád
vám
je
zodpovím
campingclubroznov@seznam.cz nebo na telefonu: +420 737 878 984.

Na setkání v Pusztaszentlászló se těší
Zbyněk Vaňura
Srpen 2022

přes

e-mail:

Souhlas se zpracováním osobních údajů účastníka akce
Název akce: Podzimní setkání karavanistů v maďarských termálních lázních Pusztaszentlászló.
Termín konání: 21. – 30. 10. 2022.
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.

