
Dobrý den, milí pandí přátelé, 
díky všem, kteří po obdržení platebních údajů provedli platbu.  
 

Ostatní žádám, aby tak neprodleně učinili, nebo se mailem odhlásili. Děkujeme za pochopení. 
 
Odjezd na podzimní tábor se nám již blíží, a proto si dovolujeme zaslat organizační informace. 
 
1) ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE 
Vytiskněte a vyplňte zdravotní dokumentaci - soubor v příloze 
 
2) DOPRAVA 
a. Společná vlaková doprava je nakonec pouze z Prahy. 
Pojedeme vlakem z hlavního nádraží. 
Sraz: 14:50 v budově nádraží u Burgerkingu - vedoucí na sobě budou mít růžová Panda trička s potiskem, určitě je 
poznáte. 
Odjezd vlaku: je v 15:25, proto doufáme, že přijdete všichni včas! V opačném případě budeme muset rozdělit vedoucí, 
a do Jizerek přijede každý jindy, páteční program pro děti se tím značně naruší, děkujeme za dochvilnost. 
 
V případě nutnosti volejte organizátory odjezdu! 
Lůca Netřebová: 608 803 664 
Jana Fišarová: 607 806 959 
 
Návrat na vlakové nádraží v pondělí. Děti předáme opět u Burgerkingu v 16:45, buďte tam včas! Děkujeme. 
 
b. Individuální příjezd - na ABCD Sport hotel  
Přijeďte okolo 18. hodiny, děkujeme. 
Mapa: https://goo.gl/maps/C6paeiogXbL2 
Pokud se Vám nebude dařit hotel najít volejte: 
Pavel Knajfl: 606 628 218 
 
V pondělí si děti vyzvedněte ve 13 hodin na hotelu. 
 
3) CO S SEBOU?! 
Jedeme na hory na konci října, počasí nám asi příliš přát nebude :(, nicméně určitě nechceme být pouze na chatě, 
v příloze proto posíláme doporučený seznam věcí. 
 
4) PROGRAM 
Kromě procházek, vezeme spousty sportovního a vnitřního vybavení, bude to paráda. Nezapomeňte přibalit baterku... 
:) 
 
5) SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM ÚDAJŮ - GDPR 
Vyplňte a u odjezdu odevzdejte formulář, naleznete rovněž v příloze. 
 
----- 
Pokud máte zájem o potvrzení účasti a platby např. pro Vaši pojišťovnu, napište, přibalíme dětem na cestu domů. 
Pokud máte vlastní formulář, přibalte ho Vy, vrátí se Vám potvrzený. 
 
Děkuji za pozornost, pokud máte nějaké další dotazy, určitě se na nás neváhejte obrátit.  
 
----- 
ZAČÍNÁME VEČEŘÍ ALE URČITĚ PŘIBALTE DĚTEM I PŘEDODJEZDOVOU SVAČINU A HLAVNĚ PITÍ NA 
CESTU. Při návratu totéž zajistíme my. 
 
My už se těšíme! :) 
Vzpomínky z minulých akcí můžete vidět v naší fotogalerii 
www.zonerama.com/taborpanda 
 
Mějte se prima! :) 
 
S pozdravem a přáním pěkného dne 
Pavel Knajfl  
 

https://goo.gl/maps/C6paeiogXbL2
http://www.zonerama.com/taborpanda

