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NADACE „ERZSÉBET (ALŽBĚTA) PRO DĚTI KARPATSKÉ PÁNVE“ 
 

VÝZVA K PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY V SOUTĚŽI NA POZVÁNÍ 
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Zadavatel soutěže: 
Nadace „Erzsébet (Alžběta) pro děti Karpatské pánve“ (dále jen: Nadace). Sídlo Nadace: 
1134 Budapest, Váci út 35. VII. poschodí 
 
Účel soutěže: 
Nadace vyhlašuje v rámci Alžbětiných táborů soutěž na základě pozvání pro církevní školy 
zemí Visegrádské skupiny (České republiky, Polska, Slovenska, Maďarska), jehož cílem je 
vytvoření spolupráce mezi národy se společnými kořeny ve střední Evropě, být 
nápomocným při shromažďování společných zážitků a navázání mezinárodních přátelství. 
Možnost, kterou lze v soutěži získat, poskytuje Nadace formou služeb. 
 
Okruh zvýhodněných: 
Žáci ve věku 10-12 let, kteří mají v době podání přihlášky platný studijní právní poměr se 
školou, která byla pozvaná do soutěže. Pro účastníky tábora je nezbytná znalost anglického 
jazyka na konverzační úrovni, aby účastníci mohli i mezi sebou komunikovat. 
 
Maximální počet účastníků: 
Maximální počet účastníků v táboře je 224 osob, z každé školy 25 dětí a 3 doprovázející 
pedagogové.  
 
Místo a datum tábora: 

• Zánkai Erzsébet-tábor (Alžbětin tábor Zánka) (8251 Zánka, Külterület hrsz. 
030/15.) 

• 14. prosince 2017 - 17. prosince 2017 (4 dny, 3 noci) 
 
Lhůta podání přihlášky: 
Dokumentaci soutěže (výzvu k přihlášce, plánovaný program a přílohy k vyplnění) zašle 
Nadace institutům e-mailem v úředním jazyce daného státu. Přílohy ve výzvě k přihlášce, 
určené k povinnému vyplnění vrátí instituty jako podepsané a naskenované 
dokumenty do 15 pracovních dnů od jejich rozeslání na adresu 
info@erzsebettaborok.hu 
 
Seznam povinných příloh: 

• Prohlášení o souhlasu uchazeče: platné je datované a s podpisem vedoucího instituce. 

• Prohlášení o souhlasu rodičů: platné je datované a s podpisem rodičů/zákonných 
zástupců, podpisem žáka. 

• Prohlášení o souhlasu doprovázející osoby: platné je datované a s podpisem doprovázející 
osoby. 

• Prohlášení o zdravotním stavu: rodič/zákonný zástupce učiní prohlášení o zdravotním 
stavu dítěte, které je účastník tábora povinen v táboře osobně odevzdat. 
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• Přihláškový pomocný formulář pro dítě, respektive pro doprovázející osobu: to jsou dokumenty 
potřebné k sumarizaci údajů dětí a doprovázejících osob, mají být vyplněny na každé 
dítě i každé doprovázející osobu jednotlivě. 
 

Kromě vyplněných příloh se vyžaduje od institucí zaslání seznamu dětí a doprovázejících 
osob v editované podobě (excel/word), dále přesné adresy, kde budou účastníci nastupovat 
do autobusu jedoucího do Maďarska. (Přesný termín odjezdu - hodina/minuta - bude 
stanovena později, Nadace o tom vyrozumí instituce v e-mailu. 
 
Originály výše uvedených dokumentů, jejichž vyplnění je povinné osobně převezme 
zástupce Nadace od zástupců institucí účastnících se tábora po příjezdu do Alžbětina tábora 
Zánka při registraci. 
 
Obsah služby: 

• Veškerou přípravu, kompletní organizaci, úkoly související s uskutečněním 
Vánočního Alžbětina tábora V4 vykonává Nadace, uchazeč s tím nemá žádnou 
práci. 

• Nadace nabízí možnost využití služeb táboření s plným zaopatřením na dobu 
turnusu Vánočního Alžbětina tábora V4. Veškeré náklady tábora V4 hradí Nadace, 
mezi ostatními také: 

o organizaci cestování účastníků v plném rozsahu, 
o zabezpečení nástrojů a hraček potřebných k programům tábora, 
o zabezpečení tlumočníků mluvících jazyky jednotlivých národů a pracovníků 

tábora mluvících anglicky, 
o zorganizování ubytování a celodenní stravy, 
o účast na programech organizovaných Nadací mimo území tábora. 

• Služby táboření poskytnuté Nadací mohou zvýhodněné instituce čerpat pouze na 
místě táboření a v turnusu, které jsou stanovené v této soutěži. 

 
Zpracování údajů, změna dat: 
Po uzavření soutěže má každá instituce možnost vyměnit osobu dítěte nebo 
doprovázejícího, pokud osoba dítěte nebo doprovázejícího, kterou chce do tábora poslat, 
také vyhovuje podmínkám soutěže (včetně vyplnění potřebných dokumentů a prohlášení 
beze zbytku). 

Komunikace: 
Prostřednictvím prohlášení o souhlasu, nacházejícího se v dokumentaci, dávají instituce 
zvýhodněné v soutěži a účastníci tábora (v případě dítěte rodiče/zákonní zástupci) svolení 
k tomu, aby fotografie a videozáznamy pořízené v souvislosti s programy Alžbětiných 
táborů o tábornících byly vysílány v televizích, zveřejněny v tiskových materiálech, na 
portálech programu a na veřejně dostupných internetových portálech souvisejících s 
programem (zvláště ale nikoli výlučně na rozhraních a stránkách Facebook, YouTube, 
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Instagram), dále k jejich použití pro účely informačních a promočních materiálů a nosičích 
image (např. publikace, roll-up) sloužících k popularizaci Alžbětiných táborů, a to v plném 
rozsahu. Zároveň prohlašují, že ohledně zveřejněných materiálů nemají a ani v budoucnu 
nebudou mít žádné pohledávky. 
Kdyby Vás za účelem interwiew vyhledala jakákoli místní média (např. rozhovor, novinový 
článek, videozáznam, uveřejnění na společenských rozhraních), prosíme, abyste ve svém 
vyjádření použili název Alžbětiny tábory a laskavě informujte naši Nadaci o 
předpokládaném místě a termínu jeho uskutečnění na adresu sajto@erzsebettaborok.hu 
 
Informace ohledně soutěže: 
Informace ohledně soutěže lze získat na e-mailové adrese info@erzsebettaborok.hu 
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