
Toto písemné prohlášení vyplňte v den odjezdu a odevzdejte spolu s Prohlášení zákonných zástupců dítěte k pobytu na 
táboře LDT SLUNÍČKO, bez těchto prohlášení nebude vaše dítě na tábor přijato. 

© DO SLUNCE z.s. 

 

Prohlášení zákonného zástupce dítěte o bezinfekčnosti  

ve smyslu ustanovení § 9 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, v platném znění 

 
Já, níže podepsaný/á ...............................................................................   

(jméno a příjmení rodiče / zákonného zástupce) 
 
jako zákonný zástupce dítěte ..............……....................................datum nar.: ............. ................  
                                                      (jméno a příjmení dítěte) 
prohlašuji, že: 

a) dítě nejeví známky akutního onemocnění (například horečky, průjem, zvýšená teplota, kašel, 
dušnost, bolest v krku, ztráta chuti, čichu atd.); ani příznaky Covid-19 

b) ve 14 kalendářních dnech před odjezdem nepřišlo dítě do styku s osobou nemocnou infekčním 
onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani jemu, ani jinému příslušníku rodiny žijícímu s ním 
ve společné domácnosti, není nařízeno karanténní opatření; 

c) ve 14 dnech před odjezdem nepobývalo dítě (nebo jiná fyzická osoba přítomná na akci) v zahraničí, 
v případě, že ano, tak kde:…………………………….. 

d) Jsem si vědom/a právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo 
nepravdivé. 

 
V Kletečné dne: 15.08.2021                      …………………………………………… 
          podpis rodiče / zákonného zástupce dítěte 
 

 
 

Prohlášení zákonného zástupce dítěte o jeho aktuálním zdravotním stavu  
 
Dítě užívá pravidelně tyto léky (název a jejich dávkování): 
 
........................................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................................ 
Dítě si může s vědomím zdravotnice aplikovat samo následující léky (název a jejich dávkování): 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Alergie (potraviny, léky, bodnutí hmyzem atd.) a projevy alergie (dušnost, vyrážka, otoky, záchvat apod.) 
 
........................................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................................ 
Kdy a s čím bylo dítě naposledy nemocné – jak a čím bylo léčeno:  
 
........................................................................................................................................................................ 
Prodělalo dítě Covid-19, pokud ano, napište datum pozitivního testu (nehodící se, škrtněte): ano / ne 
 
Fyzické zdravotní omezení: .......................................................................................................... 
 
Aktuální zdravotní pojišťovna: ......................... 
 
Prohlašuji, že jsme učinili veškerá opatření k zamezení výskytu vší. 
 
Jsem si vědom/a právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé. 
 
 
V Kletečné dne: 15.08.2021                    …………………………………………… 
         podpis rodiče / zákonného zástupce dítěte 
 



Toto písemné prohlášení vyplňte v den odjezdu a odevzdejte spolu s Prohlášení zákonného zástupce dítěte o 

bezinfekčnosti a Prohlášení zákonného zástupce dítěte o jeho aktuálním zdravotním stavu, bez těchto prohlášení nebude 

vaše dítě na tábor přijato. 

© DO SLUNCE z.s 

Prohlášení zákonných zástupců dítěte k pobytu na táboře 

Příjmení, jméno dítěte: …………………………………………………………………………. 

Datum narození: …………………………………………………………………………. 

Bydliště: …………………………………………………………………………. 

Podáním Závazné přihlášky bylo rodiči odsouhlaseno a akceptováno, že: 

- pokud bude účast přijatého dítěte zrušena méně než 20 dní před zahájením tábora, činí storno poplatek 50% z 
ceny poukazu, pokud méně než 10 dní, činí storno poplatek 100% ceny poukazu, vyjma zrušení ze zdravotních 
důvodů, kdy i v tomto případě činí storno poplatek 50% ceny poukazu. Bereme také na vědomí a souhlasíme s tím, 
že v souvislosti s epidemiologickou situací či nařízením vlády si provozovatel vyhrazuje právo tábor zrušit, 
v takovém případě bude poplatek za tábor vrácen v plné výši.  
- při nenaplnění kapacity tábora si provozovatel vyhrazuje právo tábor zrušit – zaplacená cena poukazu se pak 
rodičům vrátí v plné výši, dále že pokud dítě ukončí, nebo je ukončen jeho pobyt během tábora, nevzniká nárok na 
vrácení ceny poukazu, a to ani v poměrné části. 
- při hrubém porušení kázně a táborového řádu (jako je například svévolné opuštění tábora, kouření tabákových 
výrobků, pití alkoholických nápojů, či požívání jiných omamných a návykových látek) bude dítě vyloučeno z tábora 
a po uplynutí marné výzvy na jeho odvoz, bude na náklady rodičů dopraveno do místa bydliště, bez nároku na 
vrácení ceny poukazu. 
- v případě lékařského ošetření našeho dítěte v průběhu tábora, může být pověřený zástupce tábora informován o 
zdravotním stavu dítěte a že provozovatel může uhradit veškeré s tím související administrativní náklady a 
zavazujeme se tyto náklady na základě předložených dokladů provozovateli uhradit při předání dítěte.  
- provozovatel tábora neodpovídá za věci dětí nad rámec doporučeného vybavení, jako jsou například peníze, 
mobily, MP3 přehrávače, případně jinou elektroniku či cennosti. 
- provozovatel nesjednává pro účastníky žádný druh pojištění. 
- byl podáním Závazné přihlášky udělen rodiči souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v Přihlášce a 
Posudku o zdravotní způsobilosti. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
o ochraně fyzických 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. 
- osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu jednoho roku, a že následně budou archivovány a jedná 
se o údaje, které jsou pro pořadatele k přípravě a organizaci tábora nezbytné a že tyto osobní údaje mohou být 
poskytnuty při součinnosti i třetím oprávněným stranám (například KHS, zdravotní zařízení, atd.) 
- tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní a organizační přípravu a zajištění 
táborového pobytu dítěte. 
- rodiče mají právo k nahlédnutí a podání informací o zpracovávaných osobních údajích týkajících se svého dítěte. 
 
Dále prohlašujeme, že dítě je schopno zúčastnit se letního dětského tábora SLUNÍČKO 2021 Dětské organizace 
SLUNCE Ondřejov z.s. v termínu od 15.8.2021 do 21.8.2021 v Kletečné u Humpolce okres Pelhřimov. 
 
 

Zároveň s tímto prohlášením uvádíme závazně tu adresu, kde mne (nás) bude možno v období 
trvání zotavovací akce – tábora zastihnout (pokud je jiná, než uvedená v přihlášce). 
 
Adresa: …………………………………………………………………………     

Telefon: …………………………………………………………………………        

                     

V případě, že v době konání tábora budete mimo dosah provozovatele (v zahraničí, atd.), uveďte 
příjmení, jméno, telefon a adresu osoby pověřené v případě mimořádné události, převzetím 
vašeho dítěte. Tato osoba, nechť svým podpisem s tímto vyjádří souhlas. 
 
Jméno a příjmení pověřené osoby: ………………………………………………………. 

Adresa: …………………………………………………………………………     

Telefon: …………………………………………………………………………                            

Podpis pověřené osoby: ……………………… 

 

V Kletečné, dne: 15.08.2021                           Podpis rodiče / zákonného zástupce dítěte:……………………………… 

 
 
  


