
LIST ÚČASTNÍKA
Prohlášení rodičů (osoby vykonávající rodičovskou odpovědnost)
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti : .......................................................

datum narození ............................. bytem ...........................................................
změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, zvýšená teplota, horečka,
kašel, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu apod.) a krajský hygienik ani ošetřující lékař
mu nenařídil a ani jinému příslušníku rodiny žijícímu s ním v domácnosti karanténní opatření.
Není mi též známo, že ve 14 kalendářních dnech před odjezdem nepřišlo do styku s osobou
nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy.

Uvádím rovněž, že ve 14 dnech před odjezdem (nehodící se škrtněte, případně uveďte):

- nepobývalo v zahraničí:
-pobývalo (zde napsat kde a kdy): ……………………………………………………………...

Beru na vědomí, že je mou povinností informovat provozovatele tábora, pokud by se do 14
dnů po jeho ukončení u dítěte objevilo infekční onemocnění (COVID-19). Současně beru na
vědomí upozornění, že v případě prokázaného případu COVID-19 bude tábor předčasně
ukončen a zákonní zástupci musí sami zajistit dopravu dítěte z tábora domů.

 
    
 Dítě je schopno zúčastnit se tábora v době od 17.7. do 23.7.2022
    
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo

nepravdivé.

V ……………………….. dne 17.7.2022

                                                            ....................................................................
                                                        Podpis osoby vykonávající rodičovskou odpovědnost



Jméno a příjmení dítěte ________________________ datum nar. ___________

V době konání akce budou rodiče (jiné osoby vykonávající rodičovskou odpovědnost) dítěte
k zastižení takto:

1. Jméno a příjmení ……………………………………. vztah k dítěti ………………..

tel. Číslo: ………………………………….. od ………………. do ………………..

2. Jméno a příjmení …………………………………….. vztah k dítěti ……………….

tel. Číslo: …………………………………. od ……………….. do …...……………

Upozorňuji u svého dítěte na ...................................................................................................

alergie na ..................................................................................................................................

Dítě bere pravidelně tyto léky (uveďte jaké a kdy) …………………………………………..

…………………………………………………………………………………….
Léky umístěte do jednoho balení (např. svačinový box) – s uvedením jména a příjmení dítěte.

 

1. Současně sděluji, že mi je známo, že každý účastník tábora podléhá táborovému řádu a
podrobuje se ve všem pokynům vedoucích. Nedodržení táborového řádu může být potrestáno
i vyloučením z tábora. Dále jsem vzal na vědomí, že návštěvy rodičů (pokud není předem
dohodnuto jinak) na táboře nejsou z výchovných a především z hygienických a zdravotních
důvodů povoleny!
 

Při předčasném odjezdu z tábora nebo při ukončení tábora může být dítě
vydáno těmto osobám (uveďte jméno, příjmení a číslo OP)  

…………………………………………………………………………………….
(uvést jen v případě, že si dítě nevyzvednou rodiče (osoby vykonávající rodičovskou

odpovědnost, uvedené v přihlášce)

Toto prohlášení musí být vyplněno v den odjezdu a dítě je povinně odevzdá spolu s průkazem
pojištěnce zdravotní pojišťovny při nástupu na tábor. Dále současně odevzdá léky, které musí
brát i s rozpisem dávkování. 

V případě nedostatku místa možno pokračovat viz níže, případné připojované přílohy je třeba
jmenovitě uvést v tomto listu účastníka. Každé připojované přílohy musí být jmenovitě
označeny jménem, příjmením a datem narození dítěte. Všechny přílohy musí být dále
podepsány rodiči.

V ………………………... dne 17.7.2022
                                                            ....................................................................
                                                        Podpis osoby vykonávající rodičovskou odpovědnost


