
Prohlášení o bezinfekčnosti 
 

Prohlašuji, že náš syn (dcera)   _______________________________________________ 
 
neprodělal(a) v posledních 14 dnech žádné závažné onemocnění, virové onemocnění, a tudíž 
je schopen(na) zúčastnit se příměstského tábora.  
Dále prohlašuji, že v posledních týdnech naše dítě nebylo ve styku s osobami, které 
onemocněly přenosnou nemocí. Potvrzuji také, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným 
očkováním. 
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti změnu režimu, dítě nejeví známky akutního 
onemocnění (průjem, teplota apod.) a krajský hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil 
karanténní opatření.  
Dítě je schopno se zúčastnit příměstského tábora v termínu od 27.7.-31.7.2020 – každý den 
od 8:00 hodin do 16:00 hodin. V případě, že by se během konání příměstského tábora 
zdravotní stav dítěte změnil, budu o tom neprodleně informovat hlavního vedoucího. Jsem si 
vědom právních následků, které by mě postihly, kdyby prohlášení nebylo pravdivé.  
 

Toto prohlášení musí být podepsáno v den zahájení příměstského tábora a odevzdáno 
hlavnímu vedoucímu. Bez tohoto prohlášení nemůže být dítě přijato na tábor. 

 
 
 
V ____________________________________ dne ____________________ 
 
Podpis rodiče (zák. zástupce) ______________________________________ 
 
 
 

 

 

 
Léky, které dítě v současné době užívá, musí být podepsány a na krabičce uvedeno dávkování 
a důvod, na co léky užívá: 
 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Do čtverečku nalepte kopii průkazky 
zdravotní pojišťovny: 



 

Prohlášení rodiče (zákonného zástupce) 
 

Přihlašuji své dítě závazně na uvedený křesťanský příměstský tábor a prohlašuji, že jsem se 

seznámil(a) se všemi pokyny pořadatele tábora a souhlasím s nimi (viz. níže).  

Beru na vědomí, že neuvedení důležitých okolností o jeho zdravotním stavu nebo nekázeň 

může být důvodem k vyloučení z tábora.  

V ____________________________________________  dne __________________________ 

 

Podpis rodiče (zák. zástupce)  ___________________________________________________ 
 

 

 

Pokyny pořadatele a prohlášení zákonného zástupce (rodiče): 

1. Předmětem táborového vztahu je předání dítěte jeho zákonným zástupcem provozovateli 

tábora, přičemž provozovatel tábora je po smluvenou dobu povinen se o dítě starat, k čemuž 

je provozovatel oprávněn použít táborové vedoucí. 

2. Zákonný zástupce je povinen provozovatele tábora upozornit na všechny podstatné okolnosti 

důležité k řádné péči o dítě a zaplatit provozovateli tábora dohodnutou cenu. 

3. Zákonný zástupce se zavazuje uhradit škody vzniklé na majetku a vybavení, které dítě úmyslně 

či z nedbalosti způsobí v průběhu pobytu. 

4. Souhlasím se zpracováním osobních údajů mého dítěte pro potřeby KM Filadelfia, z. s.  

ve smyslu zákona č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů.  

Tímto potvrzuji správnost uvedených údajů a jsem připraven jejich správnost doložit.  

Dávám výslovně souhlas s tím, aby KM Filadelfia, z. s. jako správce uchovával a zpracovával 

v souladu s platnými právními předpisy osobní údaje, uvedené v této přihlášce. KM Filadelfia, 

z. s. může používat uvedené osobní údaje v nutném rozsahu pro svou činnost. Způsob uchování 

a zpracování údajů upravuje vnitřní předpis KM Filadelfia, z. s.   

5. Zároveň souhlasím s fotografováním dítěte v rámci činnosti a s archivací těchto fotografií  

a s případným použitím těchto fotografií při prezentaci a propagaci KM Filadelfia, z.s. 

6. Souhlasím, v případě nutného ošetření nebo vyšetření dítěte lékařem, s přepravou dítěte 

k lékaři soukromým osobním vozidlem.  

7. Beru na vědomí, že provozovatel tábora neručí za cenné věci, které budou mít děti po dobu 

tábora u sebe;  za jejich ztrátu či poškození si děti odpovídají samy.  

 


