
Děkujeme Vám za PŘEDBĚŽNOU rezervaci pobytu Vašeho dítěte na 4. běhu 
DT Pražanka! Tato rezervace má platnost 3 pracovní dny* a stává se 
ZÁVAZNOU teprve v okamžiku jejího potvrzení formou uhrazení zálohové 
částky (4.570 Kč) nebo plné ceny pobytu (8.070 Kč) převodem na bankovní 

účet provozovatele 115-1214170237/0100 (KB Praha 10) pod správným 
variabilním symbolem (tj. prvních 6 číslic z rodného čísla dítěte). 
* V případě platby zaměstnavatelem má předběžná rezervace platnost do data 
splatnosti námi vystavené faktury. Z technických a provozních důvodů lze 
platbu fakturou uskutečnit pouze u přihlášek, podaných do 10. června 2023. 
 

 

PODROBNÉ INFORMACE: DT Pražanka – 4.běh (13.8. – 26.8.2023) 
 

Provozovatel: TOP-tábory z.s., Počernická 62, 108 00 Praha 10  IČ 26579511 
 

Kontakty: Václav Vaněček (hl. vedoucí DT Pražanka) – tel. 602-350-855 
 

email: info@prazanka.cz – www.prazanka.cz - v průběhu tábora tel. 606-064-025 
 

Adresa tábora: DT Pražanka, 338 06 Cheznovice 
 

Prosíme Vás o důkladné pročtení následujících informací: 
 

V případě platby tábora zálohou (4.570 Kč) je doplatek (3.500 Kč) splatný 
v hotovosti, při nástupu dítěte na táboře. Z technických důvodů prosíme, 
abyste doplatky NEHRADILI před zahájením tábora bankovním převodem! 
 

!  Nástup do tábora je v neděli 13.8. mezi 13:00 a 16:00, odjezd v sobotu  
   26.8. mezi 9:00 a 11:00 
!  Nezapomeňte bezprostředně před odjezdem dítěti PEČLIVĚ zkontrolovat  
   vlasy – vši a hnídy jsou důvodem k nepřijetí dítěte do tábora 
!  Při nástupu do tábora je nutno odevzdat Dodatek elektronické přihlášky,  
   potvrzený od lékaře (včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů), kopii   
   průkazky zdravotní pojišťovny dítěte a případný doplatek ceny poukazu.  
 

- tábor je určen pro pobyt zdravých dětí od 6ti do 15ti let, které nevyžadují zvláštní péči  
  a mohou se bez omezení přizpůsobit táborovému režimu. 
- doprava na tábor je individuální. Doprava ani úrazové pojištění nejsou zahrnuty   
  v ceně poukazu. Doporučujeme uzavření pojistky, kryjící případné storno poplatky  
  nebo úraz při pobytu na táboře (záleží však na zvážení rodičů) 
- stravování začíná v den příjezdu večeří                                               
- nezapomeňte na zásobu oblečení odpovídající délce pobytu 
- nezapomeňte na léky, které dítě případně užívá 
- doporučujeme vybavit dítě kapesným, adekvátním délce pobytu   
  (peníze možno uložit v táborovém trezoru) 
- provozovatel tábora nenese odpovědnost za cenné věci, které   
  dítě navzdory doporučení nesvěří do úschovy svému vedoucímu  
- vzhledem k psychice dětí a zdravotnímu riziku nejsou  
  povolené návštěvy rodičů (či kohokoliv jiného) v průběhu konání tábora 
 

Pobyty se řídí Smluvními podmínkami, s jejichž zněním vyjádřily souhlas obě 
smluvní strany (objednatel pobytu a provozovatel tábora). Smluvní podmínky 
jsou zveřejněny na www.TOP-tabory.cz/smluvni-podminky   

Akce DOBRÁ RADA pro nováčka (aneb doporučení = odměna) 
 

Moc si vážíme přízně našich táborníků a vážíme si toho, 
že naše tábory doporučují i svým kamarádům. A protože 
si velmi dobře uvědomujeme, že takové doporučení je 
nejlepší reklamou, jako poděkování za ni přicházíme 
s akcí „DOBRÁ RADA pro nováčka“. Díky ní může nyní 
„dobrý rádce“  získat odměnu 300 Kč za každého nového táborníka, 
který se na základě jeho doporučení našeho tábora zúčastní. Celková 
výše odměny přitom není nikterak omezena – např. za účast 5 nových 
táborníků tak bude celková odměna činit 1.500 Kč! 

 

Podrobnosti: 

1) Akce „DOBRÁ RADA pro nováčka“ je určena všem dětem (a jejich rodičům), které na 

základě své loňské účasti na jednom z našich táborů doporučí tento tábor svému 

kamarádovi (kamarádům). Za účast každého nového táborníka, který se právě na 

základě takového doporučení našeho tábora zúčastní, náleží jeho „dobrému rádci“ 

odměna 300 Kč. 
 

2) Odměna bude „dobrému rádci“ předána při nástupu na táboře ve formě poukazu na 300 

Kč do táborového baru. Částku přitom není nutno vyčerpat – poukázku lze následně na 

baru směnit za hotovost v plné výši (300 Kč). 
 

3) Nárok na předání odměny „dobrému rádci“ vzniká při splnění následujících podmínek: 
 

a) „Dobrý rádce“ se zúčastnil daného tábora v loňském roce a zúčastní se ho i v roce 

letošním. 
 

b) „Nováček“ se daného tábora dosud nezúčastnil, jeho účast v letošním roce tak 

bude na našem táboře premiérová.  
 

c) „Nováčka“ přihlásí jeho zákonný zástupce na náš tábor elektronicky (viz www.TOP-

tabory.cz/terminy-a-ceny), přičemž v elektronické přihlášce uvede do kolonky 

„Dobrý rádce“ jméno a příjmení (nutno oba údaje!) dítěte, které náš tábor na 

základě své loňské zkušenosti doporučilo. Důležité: Jméno a příjmení „dobrého 

rádce“ musí být uvedeno v elektronické přihlášce „nováčka“ už při jejím odeslání – 

dodatečně ho doplnit nelze! 
 

d) K elektronickému přihlášení „nováčka“ i „dobrého rádce“ dojde v rozmezí 28. září 

2022 – 31. května 2023. 
 

4) Pro vznik nároku na odměnu není podmínkou, aby se „dobrý rádce“ letos zúčastnil 

našeho tábora ve stejném termínu jako „nováček“! 
 

5) Akce „DOBRÁ RADA pro nováčka“ se nevztahuje na účastníky, jejichž pobyt se koná 

na základě hromadné objednávky. 
  

6) Doporučení: rodičům, jejichž starší dítě u nás loni bylo a mladší dítě k nám pojede letos 

poprvé, doporučujeme, aby nezapomněli uvést starší dítě jako „dobrého rádce“ 

v elektronické přihlášce „nováčka“, tj. dítěte mladšího :o) 
 

TOP-tábory.cz © 2022 
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- Prohlášení rodičů 
 

1) Prohlašuji, že mé dítě bylo očkováno v souladu s platnou legislativou (v případě 
nepravdivosti této informace se zavazuji uhradit veškeré sankce, které by provozovateli 
tábora vznikly v důsledku mého nedodržení platných právních norem).  
 

2) Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které mé dítě úmyslně 
způsobí v době pobytu na dětském táboře na vybavení rekreačního zařízení. V případě 
finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení se zavazuji 
tuto škodu uhradit.  
 

3) Prohlašuji dále, že souhlasím s případným použitím fotografií či videozáznamů, 
zachycujících mé dítě v průběhu táborového pobytu, pro propagační aktivity 
provozovatele tábora. Beru rovněž na vědomí, že podle táborového řádu mají děti své 
mobilní telefony k dispozici pouze v době poledního klidu – mimo tuto dobu jsou mobily 
z bezpečnostních důvodů uloženy v táborovém trezoru. 
 

4) Beru na vědomí, že v případě, kdy bude při nástupu na tábor bude u mého dítěte 
zjištěn výskyt vši dětské, nebo živých či mrtvých hnid, není možno dítě přijmout 
k táborovému pobytu do účinného odstranění pedikulózy, a to bez možnosti uplatnění 
jakýchkoliv finančních nároků ze strany objednatele pobytu       
           

 

5) Prohlášení o bezinfekčnosti: 
 

S vědomím možných právních následků v případě nepravdivosti tohoto 
tvrzení prohlašuji, že mé dítě nejeví známky akutního onemocnění 
(například horečky nebo průjmu), ani příznaky infekce COVID-19, tj. zejména 
zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu atd. 
 

Dále výslovně potvrzuji, že mé dítě po dobu 14 dnů před odjezdem nepřišlo 
do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním, nebo podezřelou 
z nákazy, a ani jemu, ani jinému příslušníku rodiny, žijícímu s ním ve společné 
domácnosti, není nařízeno žádné karanténní opatření. 
 

Dále prohlašuji, že dítěti byl bezprostředně před nástupem na tábor pečlivě 
zkontrolován vlasový porost a nebyla zjištěna přítomnost vši dětské ani 
živých či mrtvých hnid. 
 

 

6) Potvrzuji, že jsem se seznámil(a) a souhlasím s kompletním zněním  Smluvních 
podmínek (viz www.TOP-tabory.cz/smluvni-podminky). 
 

V  _____________________  dne  13.8.2023   
 
 

                 Podpis zákonného zástupce dítěte: __________________________ 

 

 
 
 
 
 
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů  
 

- Tento souhlas udělujete jako zákonný zástupce (objednatel pobytu) dobrovolně a můžete ho kdykoliv 
zrušit formou e-mailového oznámení na adresu info@letni-tabory.cz. 
 

Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů. 
 

Svým podpisem (viz dole) udělujete provozovateli tábora, jakožto správci osobních údajů, svůj souhlas 
s tím, aby zpracovával osobní údaje, obsažené v přihlášce, konkrétně: 
 

- jméno přihlašovaného dítěte 
- datum narození přihlašovaného dítěte 
- bydliště  
- jméno zákonného zástupce dítěte 
- telefonní a e-mailové spojení na zákonného zástupce dítěte 

 

Osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou smazány a skartovány.  
 

 

1. Osobní údaje, nezbytné pro administrativní přípravu a organizační zajištění tábora 
 

Na základě tohoto souhlasu se Vaše dítě bude moci zúčastnit námi pořádaného dětského 
tábora. Jedná se o údaje, které jsou pro nás k přípravě a organizaci tábora nezbytné, a 
v případě nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská 
hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.), kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní 
údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění 
táborového pobytu, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných organizátorem. 
 

„Zmocňuji tímto provozovatele tábora (TOP-tábory z.s.) ke zpracování 
osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu k výše uvedeným účelům.“ 

 
 

Datum: 13.8.2023                                                                Podpis:   

 
! Tento souhlas je pro účast dítěte na táboře nezbytný! Pokud dojde k jeho zrušení před 
uskutečněním objednaného pobytu, bude vzhledem k nemožnosti pobyt realizovat postupováno 
dle platných Smluvních podmínek -  bod 5) Zrušení pobytu objednatelem. 
 

 

2. Osobní údaje, nezbytné pro zasílání informačních sdělení k táborovým pobytům  
 

Díky tomuto souhlasu vám budeme moci zasílat relevantní informace, týkající se našeho tábora. 
Zejména se jedná o každoroční informace o termínu spuštění elektronických přihlášek na příští 
sezónu.   
 

„Zmocňuji tímto provozovatele tábora (TOP-tábory z.s.) ke zpracování 
osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu k výše uvedeným účelům.“ 

 
Datum: 13.8.2023                                                                Podpis:    

 

Dětský tábor PRAŽANKA: DODATEK ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY (odevzdat při nástupu na táboře) 
 

Termín: 4. běh 2023 (13.8. – 26.8.) - provozovatel: TOP-tábory z.s., Počernická 62, 108 00 Praha 10  IČ 26579511      
 
Jméno a příjmení dítěte: ……………………………..………………..  Dat.nar. ………………………….  Jméno zákonného zástupce: ……………….………………………………. 

 
 
 
 

http://www.letni-tabory.cz/smluvnipodminky.pdf
mailto:info@letni-tabory.cz


Potvrzení tohoto znění vyžaduje vyhláška č. 422/2013 Sb. Může být nahrazeno kopií Posudku 
o zdravotní způsobilosti dítěte s datem vystavení kratším než 24 měsíců od konání tábora. 

________________________________________________________ 
 

POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE  
K ÚČASTI NA ZOTAVOVACÍ AKCI A ŠKOLE V PŘÍRODĚ * 

 

      Evidenční číslo posudku: 
1. Identifikační údaje 

 

Název poskytovatele zdravotních služeb vydávajícího posudek:        

        
Adresa sídla nebo místa podnikání poskytovatele:       

  
IČO:        

   

Jméno a příjmení posuzovaného dítěte:   
 

Datum narození posuzovaného dítěte:        
 

Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného bydliště na území České republiky       
posuzovaného dítěte: 
 

2. Účel vydání posudku: účast na letním dětském táboře 
  

3. Posudkový závěr 
 

A) Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci        
    a) je zdravotně způsobilé      
    b) není zdravotně způsobilé 
    c) je zdravotně způsobilé s omezením:                                   - nehodící se škrtněte 
 

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

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

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

B) Posuzované dítě        
    a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním:   ANO  -  NE       
    b) je proti nákaze imunní (typ/druh):      
    c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh):        
    d) je alergické na:        
    e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka):       

 

Datum vydání posudku:             Jméno, příjmení a podpis lékaře: 

 
                 ………………………...………………………………..  
                razítko poskytovatele zdravotních služeb 

CO ZABALIT NA TÁBOR 
 

Ideálním zavazadlem pro cestu na tábor je kufr nebo velká taška, 
výhodou je mít s sebou i menší batůžek na výlety (na pití, jídlo, plavky, 
ručník apod.).  Co nezapomenout zabalit? 
  

► NUTNÉ 
  

! Vlastní SPACÁK ! 
! Oblečení: Běžné oblečení do každého počasí na dvoutýdenní pobyt - svetry, 
bundy, mikiny, trička, tepláky, kalhoty, kraťasy – sukně, spodní prádlo, oblečení na 
spaní, plavky, pláštěnka, pokrývka hlavy (kšiltovka, šátek), kapesníky, ponožky 
! Obuv: Pohodlné sportovní boty (alespoň dvoje), holínky, sandály (ev. žabky či 
kroksy) 
! Hygienické potřeby: Mýdlo, šampon, pasta, kartáček, hřeben, ručník, osuška, 
opalovací krém, popř. dívčí hygiena atd. 
! Ostatní: Léky které dítě užívá, sluneční (příp. dioptrické) brýle 
  

► NEZAPOMEŇTE NA 
  

! Dodatek elektronické přihlášky s potvrzením lékaře a potvrzením bezinfekčnosti 
(+ případně doplatek ceny poukazu)  
! kopii průkazky zdravotního pojištění 
! kapesné (adekvátní délce běhu: cca 400 – 800 Kč, záleží na uvážení rodičů) 
! repelent (Pražanka se nachází uprostřed lesa, v blízkosti rybníka…) 
  

► HODÍ SE 
  

-    oblíbená hračka (pro ty mladší… :o) 
-    vlastní florbalka, případně i hudební nástroj 
-    blok, pastelky, fixy, propiska, dopisní papíry, obálky se známkou 
-    svítilna s náhradními bateriemi 
-    vlastní láhev na pití (případně se pak dá využít PET lahev z baru) 
-    kniha, oblíbená hra, karty apod. 
-    pokud něco na zub, tak aby se to rychle nezkazilo… 
 

► DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ 
  

Pokud chcete mít jistotu, že ani v případě zrušení pobytu nepřijdete o 
storno poplatky (viz Smluvní podmínky), doporučujeme Vám sjednat si pojištění 
(dle vlastního výběru), které kromě úrazu nebo materiální škody (např. rozbité 
brýle) kryje i tuto eventualitu. Jako provozovatel máme uzavřeno pojištění 
odpovědnosti, které kryje výhradně škodní události, vzniklé naším případným 
zaviněním, nikoliv jiným táborníkem či nešťastnou náhodou… 

Doporučujeme veškeré oblečení a obuv (zejména pak to hodnotnější) 
podepsat či označit pro snadnou identifikaci. 

Zakázané vybavení účastníků tábora: alkohol, drogy, cigarety (včetně 
elektronických) a nahřívače tabáku (IQOS), doutníky, žvýkací tabák a nikotinové 
sáčky, veškeré přípravky s psychoaktivními látkami (např. kratom či CBD), zbraně 
(včetně airsoftových), pyrotechnika, časopisy či jiné předměty s erotickou 
tématikou a dále též notebooky, tablety, ipady a přenosné videopřehrávače, 
přenosné reproduktory a televizní přijímače. 

http://www.mzcr.cz/legislativa/dokumenty/vyhlaskakterou-se-meni-vyhlaska-ministerstva-zdravotnictvi-c106/2001-sb-o-_8579_2439_11.html

