
Prohlášení účastníků TRD SLUNEČNICE 2015 
 
Prohlašujeme tímto, že ošetřující lékař nenařídil žádnému z těchto účastníků 
 

• Příjmení a jméno ………………….…………………………………………............... 
                                                                                                                                                    
Rodné číslo ……………………………..........             Bytem ……………………………………………………………………………….……………… PSČ ……………………… 
 

• Příjmení a jméno ………………….…………………………………………............... 
                                                                                                                                                    
Rodné číslo ……………………………..........             Bytem ……………………………………………………………………………….……………… PSČ ……………………… 
 

• Příjmení a jméno ………………….…………………………………………............... 
                                                                                                                                                    
Rodné číslo ……………………………..........             Bytem ……………………………………………………………………………….……………… PSČ ……………………… 
 

• Příjmení a jméno ………………….…………………………………………............... 
                                                                                                                                                    
Rodné číslo ……………………………..........             Bytem ……………………………………………………………………………….……………… PSČ ……………………… 
 

změnu režimu, že nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a hygienik ani ošetřující lékař jim 
nenařídil karanténní opatření. Není nám též známo, že by kdokoliv z výše uvedených účastníků v posledních dvou 
týdnech přišel do styku s osobami, které onemocněly přenosnou - infekční nemocí. 
     Dále prohlašujeme, že účastníci jsou schopni zúčastnit se tábora pro rodiny s dětmi DO SLUNCE v termínu 
od 21.06.2015 do 26.06.2015 v Kletečné u Humpolce okres Pelhřimov. 
     Jsem (jsme) si vědom(a, i)  právních následků, které by mne (nás) postihly, kdyby toto mé (naše) prohlášení 
bylo nepravdivé. 
 
Zároveň s tímto prohlášením dále bereme na vědomí, že za nezletilého účastníka a jeho zdravotní stav zodpovídá v plném 
rozsahu jeho doprovod. A to včetně zajištění potřebné lékařské péče a nákladů s tím spojených. Doprovod za sebe zodpoví-
dá sám. 
Dále akceptujeme, že provozovatel tábora neodpovídá za přivezené věci a majetek účastníků, včetně vozidel, v místě konání 
zaparkovaných. 
Dále souhlasíme s tím, aby poskytnuté údaje byly zpracovávány dětskou organizací SLUNCE Ondřejov, jako správcem se 
sídlem Ondřejov, Fričova 237 k fakturaci poukazu a bereme na vědomí, že máme právo k jejich přístupu a dalším úkonům dle 
zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. I v těchto souvislostech bereme na vědomí a souhlasíme s tím, aby 
jména a příjmení výše uvedených účastníků, případně i jejich fotografické vyobrazení bylo uvedeno na internetové adrese 
www.slunce.net a následujících. Bereme také na vědomí, že provozovatel nesjednává pro účastníky žádný druh pojištění. 
 

v Kletečné dne 21.06.2015                  Podpisy účastníků: 
……………………………………………………………     …………………………………………………………                                         

Toto prohlášení vyplňte v den odjezdu – bez něj nebudete vy ani dítě přijato na tábor 
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