Prohlášení zákonného zástupce o bezinfekčnosti
Jméno a příjmení dítěte: .....................................................................................................................
Datum nar.: ................................................. RČ: ..............................................................................
Bydliště: ................................................................................................................................................
Souhlasím s uvedením osobních údajů mého dítěte pro potřeby ubytovatele (jméno, adresa, rodné
číslo, datum narození) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Prohlašuji, že uvedené dítě je zdravé a nejeví známky akutního onemocnění (např. horečky nebo
průjmu) a nemá vši ani hnidy. Ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na dětský tábor Častoboř
nepřišlo dítě do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani
mu není lékařem či hygienikem nařízena změna režimu nebo karanténní opatření.
Jsem si vědom(a) právních a finančních důsledků, které by pro mě vyplynuly, kdyby
z nepravdivých údajů tohoto prohlášení vzniklo zdravotní ohrožení dětského kolektivu.
Adresa pobytu zák. zástupce po dobu tábora: .....................................................................................
Telefony, na kterých budou zák. zástupci po celou dobu tábora k zastižení (není-li soudem upravena péče o dítě, uveďte prosím oba telefony) – otec: .............................. , matka: ...............................
Upozorňuji u svého dítěte na:
zdravotní problémy: ...............................................................................................................................
alergie: ...................................................................................................................................................
jiné zvláštnosti: ......................................................................................................................................
zakroužkujte, zda je dítě: a) plavec (uplave bez pomůcek a pomoci aspoň 30 m) // b) neplavec
V den nástupu dítěte na tábor předám pracovníkům tábora v dostatečném množství uvedené léky,
včetně doplňků stravy (na obal každého léku uveďte jméno a režim užívání). Dále předám ortézy a
elastická obinadla na chronicky bolavé klouby, pokud dítě tyto pomůcky pravidelně používá.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
V případě onemocnění dítěte (včetně výskytu vší nebo hnid) po domluvě se zdravotníky tábora
zajistím v nejkratší možné době jeho odvoz z tábora domů.
Dítě je přihlášeno u zdravotní pojišťovny: ..........................
Dne: .......................................

Podpis zákonného zástupce: ................................................

Prohlášení nesmí být starší 1 dne před nástupem na tábor!!
Zpracováno dle vyhlášky 106/2001 Sb., zák. 258/2000 a 471/2005 Sb. o veřejném zdraví.
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Prohlášení zákonného zástupce účastníka DT Častoboř
Stvrzuji svým podpisem, že jsem srozuměn/a s charakterem a programem letního tábora, na který
posílám dítě uvedené na str. 1 tohoto dokumentu, jsem seznámen/a s Režimem dne a Táborovým
řádem. Veškeré informace a dokumenty jsou dostupné na www.taborcastobor.cz.
Beru na vědomí povinnost převzít na své náklady dítě zpět do své péče z důvodů zdravotních nebo
při jeho závažném přestupku proti táborovému řádu nebo obecně platným zásadám a předpisům.
O důvodech zpětného převzetí dítěte je vedení DT povinno neprodleně informovat zák. zástupce
telefonicky či písemně. Při předčasném odjezdu z tábora nevzniká nárok na vrácení peněz.
Souhlasím se zveřejněním fotografií a videozáznamů, na kterých je uvedené dítě, a to především
pokud se jedná o internetovou prezentaci letního tábora na webových stránkách a facebooku.
Beru na vědomí povinnost nahradit škodu na majetku v místě letního tábora nebo na majetku
jiného účastníka či dopravce, pokud by ji mé dítě způsobilo svým konáním.
Beru na vědomí, že organizátor – provozovatel tábora neručí za cennosti, drahé osobní vybavení,
elektroniku a především za mobilní telefony či tablety, které jsou pro DT Častoboř vyloženě
nevhodné. Organizátor dále neručí za finanční hotovost, která není uložena u hl. vedoucího turnusu.
Jsem srozuměn/a s tím, že návštěvy na našem táboře nejsou doporučeny,
a to z důvodů psychologických a hygienických.
Prosíme, abyste to respektovali a upozornili i případné příbuzenstvo, které by jelo „náhodou“ kolem.
Ve výjimečných případech je nutné nejméně den předem kontaktovat hl. vedoucího turnusu a domluvit
s ním podmínky návštěvy vzhledem k chystanému táborovému programu.
Zvažte rovněž prosím, zda je při Vašem případném telefonátu do tábora nutné s dítětem hovořit.
Kolikrát dobře míněná otázka od maminky „tak co, stýská se ti tak jako mně?“ dokáže dítě mírně
řečeno „rozhodit“, nemluvě o tom, že se zpravidla dítě následně pochlubí kamarádům v oddílu,
kterým je to samozřejmě líto…

Dne: .......................................

Podpis zákonného zástupce: ................................................
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