
 
ZIMNÍ TÁBOR PANDA 2020 - Rokytnice nad Jizerou, Penzion Anna 
Kontakt: Mgr. Knajfl (Tel. 606 628 218; taborpanda@gmail.com) 

 

Společná doprava 

NÁSTUP/VÝSTUP Odjezd 1.3. 2020 Příjezd 6.3. 2020 Odkaz na mapu 

Hradec Králové 
(autobus) 

Sraz: 9:45 
Odjezd: 10:00 
U Novákových Garáží 

12:00  
Stejné místo 

https://mapy.cz/s/jokepejahe 

Jaroměř 
(autobus) 

Sraz: 10:15 
Odjezd: 10:30  
U trafiky před ZŠ Na Ostrově 

11:30  
Stejné místo 

https://mapy.cz/s/jokepejahe 

Praha 
(minibus) 

Sraz: 9:45 
Odjezd: 10:00 
Parkoviště u McDonalds´ 
před Centrum Černý Most 

13:15 
Stejné místo 

https://mapy.cz/s/hevehonelo 

 
U autobusu vybíráme (všechny formuláře najdete v tomto dokumentu):  
- Potvrzení o bezinfekčnosti (datum 1.3.2020!),  
- Posudek od lékaře (platné z tábora, školy v přírodě,... 1.3. 2018 a mladší – klidně použijte váš formulář),  
- Prohlášení o seřízení vázání lyží/snb (servis nebo zákonný zástupce)  
- GDPR SOUHLAS 

 

Co s sebou? Lyže nebo snowboard? Na oba dva „dopravní prostředky“ jsme samozřejmě patřičně vyškoleni. Přesto 
doporučujeme těm, kteří zatím neovládají ani jedno a chtějí začít se snowboardem, aby si to alespoň jednou před 
kurzem vyzkoušeli a předešli tím případnému pozdějšímu zklamání. Naučit se na lyžích se nám zdá jednoznačně 
jednodušší (dvě volné nohy pro balancování jsou přece jen víc a velmi záleží na aktuálním stavu počasí). Pokud je 
někdo již „lyžařem“ a má vlastní vybavení a chtěl by si to jedno „prkno“ vyzkoušet, může si na kurz vzít oboje. To je 
ovšem pouze jen naše doporučení a nikoho bychom tímto nechtěli odradit. Přilba je dnes již běžnou součástí výstroje 
lyžaře i snowboardisty (a je také módním doplňkem). I sebelepšímu lyžaři (snowboardistovi) se může na sebemenším 
svahu stát, byť i nezaviněná, nepříjemnost a přilba může být to jediné, co ho ochrání před nekontrolovatelným úderem 
do hlavy. - POVINNĚ PŘILBU S SEBOU! Lyže, snowboard ani přilbu není nutné kvůli kurzu kupovat. POKUD 
NEVLASTNÍTE – VYUŽIJTE SLUŽEB PŮJČOVNY - DOPORUČUJEME PŮJČIT DEN PŘED ODJEZDEM A VRÁTIT 
V DEN NÁVRATU Nezapomeňte!! Pokud budete vybavení půjčovat u někoho z příbuzných nebo známých, je nutno si 
včas dopředu vše vyzkoušet. Pro příjemný zážitek se v současnosti doporučuje délka lyží v rozmezí od brady po čelo 
lyžaře. Snowboard by také měl mít podobné rozměry jako lyže, ani příliš krátké prkno (i když se na první pohled zdá 
výhodněji ovladatelné) není žádoucí. Velmi důležitá je velikost lyžařských bot – příliš velké – volná noha, špatně se 
ovládají lyže, způsobují odřeniny a nepomůžou ani patery teplé ponožky – příliš malé – většinou způsobují bolesti a 
křeče. To je ovšem pouze jen naše doporučení a nikoho bychom tímto nechtěli odradit. Je dobré boty si při zapůjčení 
dobře vyzkoušet v ponožce, ve které se bude lyžovat (nemusí být příliš teplá), vydržet v obou botách alespoň 5-10 
minut v půjčovně a doma si boty ještě nazout a zapnout na stejnou dobu (třeba večer u televize) – vnitřek se měl po 
zahřátí na tělesnou teplotu alespoň částečně přizpůsobit tvaru nohy. Pokud se tak nestane a „něco“ stále tlačí nebo 
nesedí je lepší návštěvu půjčovny zopakovat.  
Do kufru:●Hygienické potřeby (kartáček a pasta na zuby, ručník malý a velký na sprchování, mýdlo nebo sprchový 
gel, šampón, žabky do sprchy).●Oblečení do chalupy + přezůvky.●Dostatek spodního prádla a ponožek ( určitě na 
nás často nezůstane ani nit suchá, takže raději i nějakou tu rezervičku) + tašku na použité prádlo.●Oblečení na 
lyžování a hrátky ve sněhu (bunda, zateplené kalhoty, rukavice, čepice + náhradní !).●Ochranné prostředky proti 
třeskutému mrazu, vysokohorskému slunci a sněhovým vánicím (krém,brýle).●Vybavení na lyžování – lyžáky 
odpovídající velikosti nohy a vázání (nutné vyzkoušet doma před odjezdem !!!), lyže , hůlky a přilbu (písemné 
potvrzení o seřízení lyží stačí od rodičů).●Snowboardisté – boty, prkno, pokud máte, vemte „sichrák“ (= pásek 
zajišťující neujetí prkna).●Pomůcky vhodné na zpestření dlouhých chvil (karty, knížka,časopis..).●Za cennější 
předměty (mobilní telefony, větší suma peněz apod.) si zodpovídá každý sám.●Samozřejmě své léky s nadepsaným 
jménem a dávkováním (které si převezme učitel).●Ruční svítilna se hodí vždy (baterka, přední světlo na kolo apod. 
).●Nějakou drobnou minci s sebou (co kdyby náhodou ..... ).●Nějaký batůžek, do kterého se určitě vejdou svačina, 
láhev s pitím a třeba i náhradní rukavice. ●Kartičku zdravotní pojišťovny stále u sebe (v kapse, v peněžence), kopie 
umístěná u posudku o způsobilosti od lékaře.●Prohlášení zákonných zástupců (bezinfekčnost)● V PŘÍPADĚ NEMOCI 
DÍTĚTE NEBO JEHO NEVHODNÉHO CHOVÁNÍ BUDETE KONTAKTOVÁNI A DÍTĚ ODESLÁNO DOMŮ! 
VYHLAŠUJEME NULOVOU TOLERANCI NÁVYKOVÝM LÁTKÁM (alkohol, cigarety, marihuana,...)!  

Storno dle smluvních podmínek na webu www.taborpanda.cz 

mailto:taborpanda@gmail.com
https://mapy.cz/s/jokepejahe
https://mapy.cz/s/jokepejahe
https://mapy.cz/s/hevehonelo
http://www.taborpanda.cz/


 

 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Užívané léky + medikace 



 

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. (GDPR) 

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.  

 

 

 



 

POTVRZENÍ O SEŘÍZENÍ VÁZÁNÍ U LYŽÍ/SNOWBOARDU 

Vážení rodiče, na základě „Metodického pokynu MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách 

a školských zařízeních“ musí žáci/účastníci zimního tábora před odjezdem prokázat seřízení bezpečnostního vázání 

lyží/snowboardu potvrzením lyžařského servisu, popř. čestným prohlášením zákonných zástupců nebo svým v případě 

zletilých žáků.  

Děkuji za pochopení.  

Mgr. et Mgr. Pavel KNAJFL  

 

1. Potvrzení specializovaného lyžařského servisu o seřízení bezpečnostního vázání sjezdových lyží/snowboardu.  

Razítko a podpis servisu: 

 

 

 NEBO  

 

2. Čestné prohlášení rodičů Prohlašuji, že má dcera/syn …………………………………………. 

nar. …..………………………………...   má řádně seřízené bezpečnostní vázání sjezdových lyží/snowboardu.  

 

Podpis zákonného zástupce: 

 

 

V ……………………………………………………… dne: …………………………………………………… 

 

Pozn.: Stačí jedna z nabízených možností  

 

 

 


