
PŘED NÁSTUPEM NA TÁBOROVÝ POBYT VYBÍRÁME TYTO DOKUMENTY: 

vybíráme kopie, které budeme archivovat po dobu 6 měsíců po skončení tábora, originál ponechejte doma, můžete ho využít na 

další zotavovací akce – posudek platí 2 roky od data vydání. Děkujeme za pochopení 

- Posudek o bezinfekčnosti (čestné prohlášení) 

- Kopie! Kartičky pojišťovny, připevněná na tomto dokumentu  
- Kopii! posudku o zdravotní způsobilosti dítěte potvrzený DĚTSKÝM/PRAKTICKÝM lékařem 

- Léky označené jménem Vašeho dítěte + dávkování 

- Případné kapesné (označená, nezalepená obálka – proběhne kontrola vedoucím + peníze na výlet 

- Zimní tábor – doklad o seřízení vázání (čestné prohlášení rodičů o seřízení nebo potvrzení ze Ski servisu) 

- GDPR souhlas 

POUDEK O BEZINFEKČNOSTI        
Prohlášení musí být vyplněno a datováno v den. Odevzdat spolu s kopií kartičky zdravotní pojišťovny v místě srazu. 

Prohlašuji, že dítě …………………………………………………………………………… narozené ………………………………………………………… 

a bytem 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….nejeví známky 

akutního onemocnění (například horečka nebo průjem). Není mi též známo, že by dítě přišlo v posledních 14 

kalendářních dnech před odjezdem do školy v přírodě/na zotavovací akci do styku s fyzickou osobou nemocnou 

infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření. 

V ……………………………………………………..…………. Dne …………………………………………………. 

 

Jméno zákonného zástupce: ……………………………………………… Podpis zákonného zástupce: …………………………..…………….. 

 

Telefonické spojení na rodiče (zákonné zástupce) během konání tábora, vyplňte i když jste tak již učinili v přihlášce. 

Matka:        Otec:  

 

Pokud rodiče nebudou v ČR, kdo dítě v naléhavém případě převezme 

Jméno:                                                                                          Mobil: 

PLAVEC: ANO X NE 

 

 

 

 

 

 

-----ZDE PŘIPEVNIT KOPII KARTIČKY POJIŠŤOVNY----- 

Užívané léky + medikace 

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/aktualni-zmena-pozadavku-na-podminky-ucasti-deti-a-fyzickych-osob-na-skole-v-prirode-a-zotavovaci-akci-3395_3395_429_1.html


POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE K ÚČASTI NA ZOTAVOVACÍ AKCI 
Příloha 3 k vyhlášce 106/2001 Sb.                                                        (např.: dětský tábor, škola v přírodě, lyžařský kurz,…)                                                                          

1. Identifikační údaje                                                         Evidenční číslo posudku:    

Název poskytovatele 
zdravotnických služeb 
vydávajícího posudek 

 

Jméno a příjmení 
posuzovaného dítěte 

 

Datum narození dítěte  

Adresa trvalého pobytu 

 
 
 

 

2. Posudkový závěr 

POSUZOVANÉ DÍTĚ K ÚČASTI NA DĚTSKÉM TÁBOŘE: 

a) Je zdravotně způsobilé *) 

b) Není zdravotně způsobilé *) 

c) Je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením): *) 

 
 

POSUZOVANÉ DÍTĚ: 

a) Se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním: ANO – NE *) 

b) Je imunní proti nákaze (typ/druh): 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) Má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh): 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d) Je alergické na: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e) Dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka): 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

V ……………………………………………………………………..          Jméno a příjmení lékaře: ……………………….…………………………………. 

Datum: ………………………………………………………….. 

 
 

*)  nehodící se škrtněte                               Podpis lékaře, razítko zdravotnického zařízení 

 



Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely Tábor Panda, z.s. 

Uděluji organizaci Tábor Panda, z.s., IČO: 06626441 se sídlem Marie Pujmanové 542/1, Hradec Králové 500 11 (dále jen správce) souhlas se 

zpracováním osobních údajů účastníka pro níže uvedené účely v uvedeném rozsahu: 

ÚČASTNÍK 

Jméno a příjmení 
 

 

Adresa 
 

 

Datum narození  

  

PROPAGAČNÍ ÚČELY 

Účel zpracování 
 

Pořizování fotografií a videonahrávek z účasti na akci pořádané organizací  
Tábor Panda, z.s. . Publikace na internetových stránkách a sociálních profilech, případně 
tištěných materiálech 

Rozsah osobních údajů Fotografie, videonahrávky 

Doba zpracování Na dobu neurčitou 

 

PŘÍMÝ MARKETING 

Účel zpracování 
 

Kontaktování a zasílání pozvánek na letní a zimní tábor, víkendové či jiné akce, apod. 

Rozsah osobních údajů Email, mobilní telefon 

Doba zpracování 3 roky od doby přihlášení na akci pořádanou Tábor Panda, z.s. 

 

ÚČELOVÉ POSKYTNUTÍ TŘETÍM OSOBÁM 

Účel zpracování 
 

Souhlas s poskytnutím osobních údajů třetím osobám v případě nezbytného využití – např. 
ošetření ve zdravotnickém zařízení, pro realizaci smluveného programu, skupinové 
zvýhodnění, seznam osob pro autobusovou dopravu, apod. 

Rozsah osobních údajů 
 

Rodné číslo, jméno a příjemní, adresa, kontaktní údaje zák. zástupce 

Doba zpracování 1 rok od doby přihlášení na akci pořádanou Tábor Panda, z.s. 

 

Potvrzuji svým podpisem své svobodné, konkrétní a jednoznačné svolení ke zpracování mých osobních údajů a že 

jsem byl Správcem řádně informován o všech okolnostech zpracování osobních údajů a těmto okolnostem rozumím.  

 

 

 

 

V ………………………………………. dne…………………………     Podpis: 

 

Osobní údaje jsou zpracovány na základně Vašeho souhlasu uděleného v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne  

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volné pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů). V případě, že uplyne doba zpracování údajů stanovená výše nebo bude odvolán tento souhlas, Správce provede výmaz 

osobních údajů, ledaže by měl povinnost údaje dále zpracovávat dle zvláštních právních předpisů nebo oprávněný zájem na jejich zpracování (například pro 

určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Správce). Správce po ukončení smluvního vztahu rozsah Vašich osobních údajů, které zpracovává, vyhodnocuje a 

omezí na nezbytně nutnou míru s ohledem na legitimní účely jejich zpracování.  

 

 

 



DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ NA LETNÍ TÁBOR 

Tento seznam věcí slouží jako doporučení, co si s sebou sbalit na tábor. Další věci dle uvážení 

Kufr/cestovní taška – skříněk máme omezené množství, pro přehlednost je tedy lepší kufr 

Spacák – vemte vlastní, možno i malý polštářek (na táboře děti dostanou prostěradlo a polštář 

Batoh – malý na výlet/puťák 

Boty – pevné do terénu, sportovní, sandále a doporučujeme i holínky 

Kalhoty – s dlouhou nohavicí hlavně při nepřízni počasí (šusťáky, softshell,…) 

Kraťasy, sukně, šortky – nepostradatelné, vemte jich víc 

Trička – krátký rukáv, vemte jich víc 

Tepláky – večerní program, k ohni, spaní venku 

Mikina – k ohni a večerním programům, spaní venku 

Oblečení na spaní – vyhrazené pouze na spaní 

Spodní prádlo – ideálně na každý den nové 

Ponožky – ideálně na každý den nové 

Čepice proti slunci – nutnost! 

Pláštěnka 

Bunda – doporučujeme nepromokavou 

Plavky 

Ručník – pokud pojedete na sportovní typ tábora, doporučujeme přibalit ještě jeden menší 

Hygienické potřeby – zubní hygiena, sprchový gel, šampon, hřeben, krém na obličej, opalovací krém, repelent, 

případně další věci, které běžně používáte 

Léky – označte jmenovkou a dobou medikace, vše předejte u příjezdu zdravotníkovi 

LÁHEV NA VODU! Pitný režim i mimo jídelnu, děti si nosí s sebou na aktivity nebo další program  

Psací potřeby, svítilna, adresa domů 

Doporučujeme sluneční brýle, plyšáka, karty,… 

Kapesné by mělo pokrýt dopravu na výlet a vstup na atrakci (muzeum, koupaliště, zoo,…) a drobný nákup v obchodě, 

doporučujeme 350 Kč, je na každém z vás…, pokud je dítě menší, nadepište obálku a dejte vedoucím u příjezdu, ten 

peníze pohlídá a dle potřeby bude vydávat a aktualizovat stav. Obálku nelepte! 

Cennosti, mobily, tablety, wifi routery, nože, apod.. NECHTE DOMA! 

 


