
Prohlášení účastníků TRD SLUNEČNICE 2019 
 
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 pořádaného Dětskou 
organizací SLUNCE Ondřejov z.s. v termínu od 23.06.2019 do 28.06.2019 v Kletečné u Humpolce okres Pe-
lhřimov. 
     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 a souhlasíme s tím, že za nezletilého účastníka a jeho 
zdravotní stav, neodpovídá pořadatel tábora, ale v plném rozsahu za něj odpovídá jeho doprovod uvedený v zá-
vazné přihlášce a to včetně zajištění případné potřebné lékařské péče a nákladů s tím spojených. Doprovod za 
sebe zodpovídá sám. 
Dále akceptujeme, že pořadatel tábora neodpovídá za přivezené věci a majetek účastníků a to včetně vozidel, 
v místě konání zaparkovaných. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů: 
Tento vědomý souhlas je udělen dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzic-
kých osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů „GDPR“ a dle zákona č. 
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.  
Svým níže uvedeným podpisem udělujeme provozovateli tábora Dětská organizace SLUNCE Ondřejov z.s, ja-
kožto správci osobních údajů, svůj souhlas s tím, aby zpracovával osobní údaje, obsažené v Přihlášce a v tomto 
Prohlášení. Bereme na vědomí, že osobní údaje uvedené ve výše jmenovaných dokumentech budou zpracovávány 
maximálně po dobu jednoho roku a že následně budou archivovány. Akceptujeme, že se jedná o údaje, které 
jsou pro pořadatele k přípravě a organizaci tábora nezbytné. Bereme na vědomí a také souhlasíme s tím, že 
tyto osobní údaje mohou být poskytnuty při nutné součinnosti i třetím oprávněným stranám (například KHS, 
zdravotní zařízení, atd.). Dále bereme na vědomí prohlášení pořadatele, že tyto osobní údaje budou využity 
výhradně pro nezbytnou administrativní a organizační přípravu a zajištění táborového pobytu účastníka.  
Dále bereme též na vědomí, že máme právo k nahlédnutí a podání informací o zpracovávaných osobních údajích 
týkajících se našeho dítěte nebo naší osoby. Tento výše uvedený vědomý souhlas udělujeme dobrovolně. Bereme 
také na vědomí, že provozovatel nesjednává pro účastníky žádný druh pojištění. 
 
 

v Kletečné dne 23.06.2019   Podpisy (plnoletých) účastníků: 
……………………………………………………………     …………………………………………………………                                         

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

© SLUNCE 2019 
 


