
29. 4. – 7. 5. 2023 
 

JARNÍ SETKÁNÍ KARAVANISTŮ 

V MAĎARSKÝCH TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH 
 

KISKUNMAJSA 
 

Letošní Jarní setkání karavanistů v maďarských termálních lázních se bude konat společně 
s karavanisty z Lodžského klubu karavaningu a kempingu. Hlavním organizátorem je 

dlouhodobý kamarád Kálmán Szekeres, s kterým jsem uspořádal již 15 setkání v různých 
termálních lázních v Maďarsku, na kterého se můžete v případě pomoci kdykoliv obrátit.  
 

Termín byl zvolen s ohledem na státní svátky v ČR, lze tedy využít dny volna k prodloužení 
víkendu. Daný termín setkání lze prodloužit o 3 noci před a 3 noci po oficiálních dnech, a to 
vše za stejnou cenu. Pro setkání je rezervováno 80 parcel – 40 PL a 40 ČR a SK. Jelikož kemp 

není rozdělen na jednotlivé parcely, nebudou posádkám přidělována místa a budou se moci 
postavit do pro nás určeného prostoru. Posádky se zvířaty budou mít vyhrazená místa 

samostatně. Kemp není součástí lázní, ale nachází se v jeho bezprostřední blízkosti. 
Účastníkům setkání bude umožněn neomezený vstup do termálních lázní po zakoupení 
vstupenky na recepci na minimálně 2 dny. 
 

Před kempem a lázněmi jsou sice parkoviště, ale nedoporučuje se je využít v případě, že 
přijedete v nočních hodinách. Hrozí pokuta od policie, která provádí kontroly. Do kempu je 

možné vjet 24 hodin denně – platí se za každou noc. Recepce kempu je otevřena od 8:00 
hodin. Poslední den pobytu je možné kemp opustit kdykoliv. 
 

Bližší informace o campu, termálních lázních a okolí najdete na: https://jonathermal.hu/ 
 

Na základě přihlášek, které budou zaslány vedení campu, vám budou účtovány níže uvedené 
ceny. Termín pobytu si každý volí individuálně. 
 

Cenové podmínky kemp: 
Posádka        4.100 HUF/noc + IFA 

Posádka = 2 osoby od 14 let a děti do 5,9 let, elektřina, auto + karavan/obytný vůz. 
Další dospělá osoba od 14 let          900 HUF/noc; od 18 let + IFA 
Dítě 6 – 13,9 let             800 HUF/noc 

Dítě do 5,9 let             Zdarma 
Domácí zvíře          450 HUF/noc 

Poplatek za elektřinu pro klimatizaci   1.000 HUF/noc 
IFA pro osoby starší 18 let za noc zatím není stanovena. V roce 2022 byla 350 HUF. 
 

Vstup do termálních lázní: 

Vstupenky do termálních lázních lze zakoupit na recepci minimálně na 2 dny. Na 
základě obdrženého náramku je vstup do lázní neomezený v rámci denní otevírací 

doby. 
Osoba od 14 let     1.800 HUF/den 
Důchodci od 65 let a děti 4 – 13,9 let 1.400 HUF/den 

Dítě do 3,9 let     Zdarma 
Platby kempu i termálních lázní lze hradit platební kartou, forinty nebo EUR. 

https://jonathermal.hu/


Jelikož ceny platí jen pro řádně přihlášené, je bezpodmínečně nutná přihláška 
předem. 
 

V případě zájmu vyplňte a odešlete elektronickou přihlášku ZDE. Uzávěrka přihlášek je 

19. 4. 2023. 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. 
 

Program: 

• 1. 5. retro oslava 1. máje s průvodem a hudbou. Doporučeno dobové oblečení a symboly. 
• 3. 5. polský den. 

• Výstava vín s degustací. Možnost nákupu vína, medu, sýrů, řemeslných výrobků apod. 
• Soutěže. 

• Autobusový výlet do okolí. 
• Prohlídka města Kiskunmajsa, doprava elektrickým vláčkem. 
 

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 přes e-mail: 
campingclubroznov@seznam.cz nebo na telefonu: +420 737 878 984. 

 
 

 
Na setkání v Kiskunmajse se těší 
 

 
 Zbyněk Vaňura 

Únor 2023 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1j6czmh34tqkft7MG0z95v-M6LGnGSUk8cqTTGGNCbrQ/edit
http://www.campingclubroznov.cz/
mailto:campingclubroznov@seznam.cz


Souhlas se zpracováním osobních údajů účastníka akce 

 
Název akce: Jarní setkání karavanistů v maďarských termálních lázních Kiskunmajsa. 

Termín konání: 29. 4. – 7. 5. 2023. 

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. 


