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hlavního vedoucího:    Ing. Karela Dvořáka, OP č. 203220097, tel. 608113007,

hlavního zdravotníka:    Bc. Blanku Tesařovou, OP č. 204021849, tel.737921099.

Dne 4. července 2020 podpis zákonného zástupce dítěte………………....……………………. 

Dne 4. července 2020 podpis zákonného zástupce dítěte………………....……………………. 

Prohlašuji čestně, že je dítě bezinfekční,

že ošetřující lékař nenařídil dítěti změnu režimu a není mu nařízeno karanténní opatření,                                                                                                                                                                                                                                                            

1) nejeví žádné známé příznaky virového infekčního onemocnění a akutního onemocnění (například horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu otoky, vyrážky, bolest 

hlavy, střevní obtíže, apod.), nemá ve vlasech vši ani hnidy,

3) neexistují u něj příznaky virového infekčního onemocnění COVID-19, neprojevují  a nebyl(a) v posledních dvou týdnech pozitivně diagnostikován(a) na COVID-19,  

4) v posledních dvou týdnech, před odjezdem na zotavovací akci, se vědomě nesetkal(a) s nikým, kdo by byl pozitivně testován na přítomnost koronaviru SARS CoV-2, 

který způsobuje onemocnění COVID-19, nebo by byl nemocný infekčním onemocněním, osobou v karanténě nebo podezřelou z nákazy přenosnou nemocí, v posledních 

dvou týdnech nepobýval(a) mimo území České republiky.

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

dítě  jméno a příjmení ………………………………………..……..…. nar. ……………………… pohlaví …………..

tit. jméno a příjmení ……………………………………...………….…... nar. ……………………… vztah ……………. 

bytem………………………………………………………..…………… tel. pro vyrozumění ……………………………

a to po psychické, fyzické a zdravotní stránce. Je mentálně a vývojově na úrovni  běžné svému věku s odpovídajícími sociálními a hygienickými návyky. Kromě uvedených 

skutečností v přihlášce a zdravotní zprávě mi nejsou známy žádné skutečnosti omezující účast dítěte. O zdravotním, psychickém a fyzickém stavu dítěte nic nezamlčuji a 

skutečnosti uvedené v přihlášce jsou zcela pravdivé, zdravotní zpráva je vyhotovena registrujícím praktickým lékařem pro děti a dorost a je aktuální a platná dle příslušných 

předpisů.

Prohlašuji, že dítě je plně způsobilé k účasti na letním dětském táboře - Přežití apokalypsy 2020

Souhlasím se zpracováním osobních údajů a ochraně osobnosti - GDPR

Zplnomocňuji k zastupování zákonného zástupce, při ochraně práv dítěte, při jednání s úřady a lékařskými zařízeními,

od 4.7.2020 do 11.7.2020

od 4.7.2020 do 11.7.2020

Zproštění mlčenlivosti zdravotnických pracovníků.

Dávám souhlas se zproštěním mlčenlivosti zdravotnímu personálu podle § 51 odst. 2 písm. b) zák. č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, v případě poskytování 

informacích o  zdravotním stavu mého dítěte a umožnění nahlížení do zdravotní dokumentace mého dítěte, shora uvedenému hlavnímu vedoucímu a zdravotníkovi akce, 

při jeho ošetření v nemocnici, ordinaci lékaře nebo v jiném zdravotním zařízení, pod obu konání zotavovací akce. Tyto osoby o dítě po dobu zotavovací akce pečují. 

Souhlasím se základním vyšetřením nebo ošetřením dítěte zdravotníkem akce

zdravotníkem zotavovací akce v souladu s vyhláškou 106/2001 Sb. a zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách  a podáním léků uvedených v příloze č. 4 

vyhl.106/2001 Sb.  zdravotníkem s ohledem na zdravotní stav dítěte. Dávám též souhlas k podávání léků na základě lékařského předpisu nebo uvedených v předložené 

lékařské zprávě, zdravotníkem akce. V případě onemocnění nebo zranění dítěte, beru na vědomí, že budu hlavním vedoucím nebo zdravotníkem vyrozuměn o zdravotním 

stavu dítěte a podání léků. U nadstandardních nákladů na ošetření, léčebu a léky, předběžně souhlasím s tím, že doplatky hradí zákonný zástupce při převzetí dítěte. Pokud 

předpokládaná doba léčení přesáhne 3 dny a budu-li k tomu vyzván hlavním vedoucím, vyzvednu si dítě do 24 hodin v místě konání zotavovací akce, kde mi bude předáno 

do domácího léčení. 

Uděluji souhlas s odborným vyšetřením a ošetřením dítěte, lékařem nebo ve zdravotnickém zařízení

a to v případě onemocnění nebo úrazu ohrožujícího život nebo zdraví dítěte, z rozhodnutí zdravotníka akce, v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách. 

Dále dávám souhlas, aby hlavní vedoucí či zdravotník dal v zastoupení zákonného zástupce, v těchto případech souhlas k provedení lékařského zákroku. Beru na vědomí, že 

o tomto budu bezprostředně informován.  

pořadatele tábora společnost Kroužky je správcem osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a tímto mu dávám  výslovný souhlas se 

zpracováním osobních údajů v souvislosti s pořádáním letního dětského tábora. Osobními údaji se v tomto případě rozumí zejména jméno, příjmení, datum narození, 

adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, e-mail adresy a telefonní čísla dítěte a zákonných zástupců, rodné číslo, pohlaví, adresa školy, zdravotní pojišťovna, záznamy o 

nemocech, úrazech, alergiích,  užívaných lécích, zdravotních omezeních, dietních omezeních, jména ošetřujících lékařů, údaje o schopnostech, plaveckých dovednostech, 

jiná omezení a podstatné skutečnosti pro pobyt na zotavovací akci. Jako zákonný zástupce beru na vědomí, že mohu svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli 

odvolat, přičemž toto odvolání je účinné dnem, kdy písemný projev mojí vůle bude doručen na adresu pořadatele.  S ohledem na zpracování osobních údajů mám práva 

v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 GDPR, zejména na přístup k osobním údajům, na opravu a na výmaz.

nenarušující intimitu během probíhajících aktivit v průběhu této zotavovací akce a s jejich následným uchováváním, zveřejňováním a sdílením na webových stránkách 

pořadatele a týmu hlavního vedoucího, na úložištích a sociálních sítích (Facebook, Instagram, Rajče, Masanger, WhatsApp) a umožnění jejich sdílení pro účastníky akce a 

jejich zákonné zástupce, pro účely poskytnutí památky a uchování vzpomínky. Dávám souhlas provozovateli a hlavnímu vedoucímu k využití pro nekomerční propagaci 

akce. Zároveň beru na vědomí, že sdílené fotografie a videa nesmím dále veřejně šířit a komerčně zneužít. 

Souhlasím s pořizováním a zveřejňováním fotografií a audiovideo záznamů dítěte



Dne 4. července 2020 podpis zákonného zástupce dítěte………………...……………………. 

Dne 4. července 2020 podpis zákonného zástupce dítěte………………...……………………. 

Jméno, příjmení č. OP zmocněnce:

Dne 4. července 2020 podpis zákonného zástupce dítěte………………...……………………. 

Dne 4. července 2020 podpis zákonného zástupce dítěte………………...……………………. 

Prohlašuji, že jsem seznámen(a) s pokyny pro rodiče, souhlasím s nimi a ponesu odpovědnost za případné škody vzniklé jejich nedodržením.

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby tato prohlášení nebyla pravdivá.  Beru na vědomí, že zamlčení nebo uvedení nepravdivých 

údajů je důvod k ukončení pobytu, bez nároku na vrácení financí za pobyt či kompenzaci. 

Zplnomocnění k vyzvednutí a předání dítěte   * NEVYPLŇUJTE zajišťuje-li si předání a převzetí dítěte zákonný zástupce. 

Beru na vědomí, že při porušení táborového řádu

Souhlas s umožněním střelby dítěti,

Souhlas s maskováním dítěte

strava a pití nesmí být skladována na pokojích, stanech, chatkách. Bude-li u dětí nalezena strava, kterou nezkonzumovaly do večerky prvního dne, bude znehodnocena. 

Mimo nápojů v originálním neotevřeném balení a bombónů nepodléhajících zkáze. 

Beru na vědomí zákaz návštěv rodičů na tábořišti,

není možné z hygienických důvodů umožnit vstup návštěvám do tábořiště. Osobní i telefonický kontakt po dobu pobytu s rodiči a příbuznými bývá psychicky náročnou 

událostí pro dítě samotné i ostatní účastníky, dochází k opakovanému loučení, smutnění, pláči, vytržení dítěte z probíhajícího programu. Jeho smutek ovlivňuje i ostatní a 

nezřídka dochází k závisti. V souladu s opatřeními MZČR, není návštěva rodičů možná, z důvodu nebezpečí zavlečení nákazy a jejímu možnému šíření v dětském kolektivu. 

Beru na vědomí nedoporučení přibalování stravy a pití,  

Jejichž užívání po dobu tábora není doporučeno. V případě zjištění výskytu těchto přístrojů u dětí, budou tyto uloženy u hlavního vedoucího do ukončení tábora a bude 

umožněno jejich užití pouze ve výjmečných případech, v době osobního volna, v místech k tomu určených.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Informace o průběhu tábora, stavu dítěte, zdravotního stavu dítěte a jiné podstatné skutečnosti, sdělí v době 12:30-13:30 hod a 18:30-19:00 hod.  hlavní vedoucí a 

zdravotník na svých telefonech. V mimořádných případech na přání dítěte či rodiče lze zajistit telefonát mezi nimi, z telefonu hlavního vedoucího, vždy však s ohledem na 

psychycký stav dítěte a v době nenarušující táborový program.

Tato prohlášení jsou vůlí všech oprávněných a soudy určených zákonných zástupců. Sepsáno v ……………………………. .

Beru na vědomí omezení používání mobilních telefonů, tabletů a jiných telekomunikačních a elektronických přístrojů.

který je oprávněn za zákonného zástupce předat dítě, vyzvednout dítě v průběhu akce, převzít dítě po ukončení akce s jeho věcmi, léky, lékařskou 

zprávou, kopií kartičky zdravotní pojišťovny, financemi, cennostmi dítěte a tímto prohlášením.

ze zbraní kategorie D vzduchových, plynových i mechanických a to v provedení pušek, pistolí, poloautomatů, opakovaček, jednoranných, historických, airsoftových palných 

zbraní, luků, praků, kuší a jiných. Dále uděluji souhlas, že dítěti staršímu 10 let, může odpovědný vedoucí a střelecký instruktor s majitelem zbraně, svěřit zbraň kategorie B 

nebo C v rámci výcviku a výuky střelby a branné přípravy, při sportovní přípravě a soutěžích, po poučení o bezpečném zacházení se zbraní a střelivem a nutné opatrnosti s 

ohledem na psychickou a fyzickou zdatnost dítěte a to po dobu nezbytně nutnou k provedení střelby v souladu se zákonem o zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb.. 

na základě rozhodnutí hlavního vedoucího, může být dítě vyloučeno z tábora a ukončen mu další pobyt na zotavovací akci, bez nároku refundace či jinou 

kompenzaci a to v případě agrese vůči ostatním dětem, instruktorům nebo vedoucím, šikaně jiných účastníků, mravnostního deliktu, úmyslného poškozování cizích věcí 

nebo krádeže, užívání nebo přechovávání drog, alkoholu a cigaret, přechovávání zakázaných věcí a látek, nedovoleného opuštění tábořiště a vyhrazeného prostoru a v 

případě činu jinak trestného uvedeného v trestním zákoně nebo označeného za přestupek. Případná škoda způsobená dítětem bude řešena v souladu s platnými právními 

předpisy a vymáhána na zákonném zástupci. Vyloučené dítě, si je zákonný zástupce nebo zmocněná osoba povinna převzít do 24 hod, od vyrozumění o ukončení pobytu 

dítěte na táboře hlavním vedoucím.

Pořadatel může zajistit u dopravce zajišťujícího přepravu osob, dopravu dítěte do tábořiště, na výlety a aktivity mimo tábořiště a zpět do místa předání rodičů. Cena za 

přepravu bude součástí rozpočtu, nebo bude po předběžném informování a souhlasu rodičů, dle fakturace rozpočtena jako doplatek, rovným dílem  mezi všechny účastníky 

přepravy. 

Vedoucí a zdravotník mohou sami vlastními dopravními prostředky zajistit přepravu dítěte na sportoviště, do učebny, do místa soutěže, ukázky, exkurze, přednášky či jiné 

organizované aktivity nebo k lékaři, do zdravotnického zařízení, k státním orgánům a při evakuaci, za dodržování všech dopravně bezpečnostních pravidel, především 

silničního zákona č. 361/2000 Sb. 

v rámci modelových situacích, kdy bude v roli figuranta namaskované tzv. belgickou metodou bez užití chemikálií. Používá se materiál z biologicky a zdravotně 

nezávadných potravinářských surovin. Při tomto maskování může docházet k zašpinění oblečení a zašpinění kůže potravinářskými barvami,  maskérskými olejovými a 

vodovými líčidly,  které mohou být prvnímu umytí odolné, ale opakovaným vypráním a umytím kůže se zcela odstraní. 

Souhlasím s hromadnou  přepravou dítěte.

……………………………………..………………………………………………..

Souhlasím s individuální přepravou dítěte.


