Čestné prohlášení rodičů dítěte
(odevzdává se vedoucímu před zahájením programu 1. dne příměstského tábora)

Jméno dítěte .....................................................................................................................................
Bydliště ..............................................................................................................................................
datum narození ...............................

zdravotní pojišťovna ...........................

VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE:
(lze předložit i kopii potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte, které bylo již vydáno např. pro
školu v přírodě. Posudek o zdravot. způsobilosti dítěte má platnost po dobu dvou let od data
vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte).

Dítě užívá pravidelně tyto léky:…………………………………………………………………………………
Alergie: ……………………………………………………………………………………………………………
Prodělané vážné choroby: ……………………………………………………………………………………...
Fyzické omezení: ………………………………………………………………………………………………..
Potvrzuji, že dítě není v karanténním opatření, prodělalo povinné očkování a je schopno zúčastnit se
akce typu příměstského tábora.

V ........................

dne ……...............

............................................
razítko a podpis lékaře

VYJÁDŘENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE:
Prohlašuji, že předávám dítě na příměstský tábor v dobrém zdravotním stavu a že mu ošetřující
lékař nenařídil změnu běžného režimu (dieta apod.). Dítěti není nařízeno karanténní opatření a
nejeví, v době odjezdu, známky akutního onemocnění (střevní potíže, teplota apod.). Dítě je schopno
kolektivního pobytu, je očkované a nemá psychické onemocnění. Jsem si vědom (a) právních
následků, které by mne postihly v případě zatajení vážné nemoci.
Souhlasím rovněž, aby mé dítě bylo v případě akutního úrazu (zlomenina apod.) či nemoci (zánět
slepého střeva apod.) ošetřeno lékařem ve zdravotnickém zařízení. O ošetření dítěte ve
zdravotnickém zařízení bude rodič telefonicky informován.
V době konání příměstského tábora, to je od 30. 7. do 3. 8. 2018, souhlasím s poskytováním
informací o zdravotním stavu mého nezletilého syna / mé nezletilé
dcery ................................................ (jméno a příjmení), nar. .........................
ve smyslu ustanovení § 31 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“) těmto osobám:
Jméno a příjemní…………………………………………………….telefon……………………….….
Jméno a příjemní……………………………………………………..telefon……………………….….
Svým podpisem potvrzuji správnost výše uvedených údajů.

Dne ...................................

…………..…….............................
Podpis rodičů / zákonného zástupce

Upozornění :
Organizátor příměstského tábora ani jeho zaměstnanci nenesou právní odpovědnost za případná rizika a
komplikace spojené s podáváním léku.
Organizátoři příměstského tábora jsou oprávněni nepřijmout dítě v den, ve kterém jeví prokazatelné známky
nemoci.
Uvedená osobní data budou použita pouze pro uspořádání akce, po jejím ukončení budou do týdne
skartována.

