
List účastníka Plátěné osady 2023  

  

Prohlášení zákonných zástupců účastníka tábora  

Prohlašuji, že dítě (nebo jiná osoba přítomná na akci) ......................................................., narozené 

............................, trvale bytem ..................................................................... nejeví známky akutního 

onemocnění (například horečky, průjem, kašel, zvýšená teplota, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a 

čichu, bolest svalů atd.), ve 14 dnech před odjezdem nepřišlo dítě (nebo jiná osoba přítomná na akci) 

do styku s osobou s infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani mu není nařízeno 

karanténní opatření.    

Beru na vědomí, že je mou povinností informovat provozovatele tábora, pokud by se do 14 dnů po 

ukončení akce u účastníka objevilo infekční onemocnění. Dítě je schopno zúčastnit se tábora v termínu 

od 1. 7. do 14. 7. 2023. Jsem si vědom/a právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé 

prohlášení nebylo pravdivé.    

  

Upozornění zákonných zástupců účastníka   

U svého dítěte upozorňuji na tyto nemoci (postižení) a nutnost užívání léků, které mohou ovlivnit účast 

na táboře a nebyly uvedeny ošetřujícím lékařem:  

  

  

  

  

  

  

Dítě trpí na tyto alergie, popř. upozorňuji na tyto odlišnosti ve stravovacích návycích:  

  

  

  

  

Souhlasím s pořízením fotografií při běžných táborových činnostech a s jejich použitím na internetových 

stránkách tábora, případně táborovém profilu na facebooku:  

    Ano    Ne      

  

Souhlasím s tím, aby se dítě zúčastnilo výletu na lodích mimo areál tábora (Splzov, Malá Skála, Dolánky) 

a s přepravou osobním autem personálu tábora z místa vylodění zpět na tábor, bude-li to nutné.  

    Ano    Ne  

  



Adresy pobytu zákonných zástupců dítěte, či jiných osob pověřených péčí o dítě, dosažitelných v době 

trvání tábora. Kdo je případně oprávněn převzít dítě v době trvání tábora.  

Zákonní zástupci:  

1. jméno a příjmení………………………………………………………………..…………… Tel 

……………………………………………………………………………………………..… 

adresa…………………………………………………………………………………………..  

  

2. jméno a příjmení…………………………………………………………………………….  

Tel ………………………….……………………………………………………………………  

Adresa …………………………………………………………………………………………  

Kdo je případně oprávněn převzít dítě v době trvání tábora - při předčasném odjezdu z tábora (nebo 

jeho ukončení) může být dítě vydáno také těmto osobám (uveďte jméno, příjmení, datum narození, 

případně telefon) (např. babička, dědeček, rodič jiného táborníka apod.):   

...................................................................................................................................................................  

……………………………………………………………………………....................................................................................  

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................   

  

V……………………………………………. dne 1. 7. 2023  

 …………………………………………………….…….   

podpis zákonného zástupce (rodiče)  

  

  

  

  

  

  


