
     

Penzion Mája.  Penzion se nachází mezi Tanvaldským špičákem a 
Bedřichovým v obci Josefův Důl (600-850 m n.m.) v centru Jizerských hor . 
Ubytování ve 2-4 lůžkových pokojích s vlastním soc. zařízením a sprchou. 
Společenská místnost s televizí, lyžárna. Stravování 5 x denně včetně pitného 
režimu. V případě celodenního výletu bohatý balík na cestu, pitíčko. Objekt je 
schválen Hygienickou správou, oddělení hygieny dětí a dorostu pro ubytování 
dětských akcí včetně stravy. Lékař bydlí v obci a je ochotný přijít k 
nemocnému.      www.penzionmaja.cz 
 
Nebe aneb lyžování 
800 metrů od penzionu lyžařský areál Lucifer  www.skilucifer.cz 
 
Ráj aneb relaxace :  
aquapark v Jablonci nad Nisou (cca 10 km vlakem)       www.bazenjbc.cz 
bobová dráha v Janově nad Nisou (2km pěšky)    www.bobovadrahajanov.cz 
 
s sebou : spodní prádlo, ponožky, punčocháče či podvlíkačky, tepláková 
souprava, teplý svetr nebo mikina, čepice, rukavice, mikina, trička, rolák,, 
oblečení na doma, oblečení na lyže i na hry venku, šátek, šála, plavky, krém s 
ochranným faktorem, jelení lůj, bunda, pyžamo, hygienické potřeby, teplé boty 
– lépe dvoje, přezůvky, lyžařské boty, něco na psaní a kreslení, karty, 
společenské hry, pálku a míčky na pinčes, baterku. 
Cennosti s sebou na vlastní zodpovědnost !!!!!!  
 

hlavně lyže - v pytli, přilba na lyže, lyžařské brýle 
průkazka zdravotní pojišťovny nebo kopie  
bezinfekčnost + případné dávkování léků (datum den před odjezdem nebo den odjezdu) 

potvrzení o seřízení lyží 
 
kapesné : dle uvážení – jsou tam obchůdky + penízky na vleky cca 1000,-Kč + 
200,-Kč pokud bude zájem o bazén a bobovou dráhu  
 
s sebou do vlaku : batůžek s velkou svačinou a pitím (začíná se večeří),  
peníze,  teplé a pevné boty na pochod, rukavice, čepici 
doprovod :   
Mgr. Monika Průchová   +420 739 694 694          moncasek@seznam.cz      
                   

Vyplněnou přihlášku odevzdejte do 14.2. !!!! (omezený počet míst) 
Peníze odevzdávat průběžně, ale nejpozději dva dny před odjezdem Monice 
Průchové.  



PPřřiihhlláášškkaa  nnaa  jjaarrnníí  pprráázzddnniinnyy  
  

  

  
                                                                                         

jméno a příjmení : ................................…..........………………... ……........……..............   
 
RČ .....….…...…… ……........…...............   zdravotní pojišťovna……………..........……..… 
 
adresa bydliště : .........................……..….................................................PSČ ………..…….. 
 
jméno matky : ................……....................………............mobil .............……......………...... 
 
email : ……………………………………………………………………………………….. 
 
jméno otce : ................……....................………............mobil .............……......………...... 
 
email : ……………………………………………………………………………………….. 
 
 
……………………………………………………………………………………….. 

jiné kontakty na zákonné zástupce (v průběhu pobytu) 
 
 
Dítě je (zakroužkujte): Lyžař:       velmi dobrý          průměrný začátečník 
    

Upozornění:  
Jsem srozuměn/-a  souhlasím s fotografováním dítěte v rámci činnosti, s archivací těchto 
fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti akce např. v kronikách, tisku, 
na internetu (www.salamandr.wgz.cz). 
 
                                                                                       datum : ……………………………...                          
 
                                                                                              
………………………………….…                                  ...............………...........................                            
razítko organizace, která poukaz hradí                                               podpis rodičů  
                                                                                                           
 
 
Dle paragrafu § 8,9,10 zákona 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví je nutno k přihlášce 
přiložit  kopii posudku zdravotní způsobilosti, který vydává praktický lékař!!!  Posudek má 
platnost 1 rok a proto si originál uschovejte pro další zotavovací akce či tábory. Formulář  lze 
stáhnout na našich stránkách nebo vyzvednout u p.uč. Průchové,  nechat potvrdit a předat spolu 
s přihláškou p.uč. Průchové. 
 

 

odevzdat u odjezdu s datem odjezdu :  
 
Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………………… 
 
Datum narození………………………..…… 
 
1. Stvrzuji svým podpisem, že jsem srozuměn(a) s charakterem zimního tábora,  

pořádaného o.s. Salamandr v termínu 27.2. – 4.3.2011,  na který dítě posílám.  
 

2. Beru na vědomí povinnost převzít dítě  zpět do své péče na své náklady z důvodů 
zdravotních nebo při závažném přestupku dítěte. Při předčasném odjezdu z pobytu 
nevzniká nárok na vrácení peněz. 

 

3. Beru na vědomí povinnost nahradit škodu na majetku provozovatele ubytování nebo na 
majetku jiného účastníka pobytu, pokud by ji dítě záměrně způsobilo svým konáním.  

 

4. Prohlašuji, že mé dítě  nejeví známky akutního onemocnění (horečky nebo průjmu 
apod.) a v posledních dvou týdnech před odjezdem nepřišlo dítě do styku s fyzickou 
osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani mu není 
nařízeno karanténní opatření. Dále prohlašuji, že dítěti byl bezprostředně před 
nástupem na zimní pobyt pečlivě zkontrolován vlasový porost a nebyla zjištěna 
přítomnost vši dětské ani živých či mrtvých hnid.  Jsem si vědom(a) právních 
následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé, zejména 
jsem si vědom(a) toho, že bych se v takovém případě dopustil(a) přestupku podle              
§ 29h zákona  o přestupcích č200,1990 Sb 

 

5. Potvrzuji, že sjezdové lyže/snowboard  mého dítěte byly odborně seřízeny v 
oprávněném lyžařském servisu a zároveň odpovídám za bezpečnost seřízení. 

 
 
V Příbrami   ……….2011                                  ……………………………… 

                                                                                         podpis zákonných zástupců         
 


